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Belediye Meclisi Toplantısına Devam Edildi

Gemlik Eursul2CLira
Körfezin Acı Sonu
SAHİLLERDE YÜZDE SEKSEN
ORANINDA
KOLİ BASİLİNE RASTLANDI

$ 1984’DE OTOBÜS İŞLETMESİ 9 MİLYON KAR ETTİ
£ 6 AYDA GEMLİK-BURSA ARASINDA 649 BİN YOLCU TAŞINDI
$ İSKELEDEKİ GAZİNOLARIN YIKILMASINA KARAR VERİLDİ
< BELEDİYE KİRALARI % 400 İLE 800 ARASI ARTIRILDI

Belediye Meclisi Haziran 
ay. toplar.tıLorma dün yeni
den devam edildi. Meclis, be- 
tediye ye ait mülklerin kirala 
nm yüzde 400 ile 800 arasın
da arttırdı.

Dün saban saat 9.30 da Be 
jediye Başkanı Hakkı Çakır 
baçk-TT- -<âş toplanan Bel? 
<tye Meclîsi, geçen hafta ya
pılan toplantıda hıkın yerden 
tsagtyarak gündem maddele
rini görüştü. Belediye Başka 
m Çakır. Kabotaj Bayramı 
nedeniyle görüşmeler sıras a 
da bir sûre meclisten ayrıldı. 
Bu sırada görüşmeleri Bele
diye Meclis Başkanvekili Os 
man Kostak yönetti.

Bir önceki meclis toplantı 
tutama gyrrrn okunarak kabu
lünden sonra belediye Zabıta 
yönetmeliği ve Memur Kılık 
Kıyafet yönetmenlikleri ile 
ilgili komisyon raporları okun 
du. Vonetmen lîlrler oybirliği 
üe ht. l edildi Daha sonra, 
gündemdeki bütçe ile ilgili 
maddelerin görüşülmesine ge 
lytdî 1984 yıl bütçesinin tah
minlerden farla gerçekleşti, 
ğtai bildiren raporun okunma, 
amcan sonra 1935 yılı ek büt 
çegine 140.364.572 lira ilave 
edildi. Fagıl fasıl okunarak 
kabul edilen ek bütçeden son 
ra, Belediye Otobüs Su İşlet
mesi ek bütçesi görüşüldü. 
Otobüs işletmesi ek bütçe 
görüşmelerinde Bütçe Korniş 
yununca meclise sunulan ra
porda 140 lira olması istenen 
Gemlik Bursa arası yolcu üc 
retleri 120 lira olarak kabul 
edildi. Hastane yaptırma Der 
neğtne 9 Hra, Gemlik Spor 
Kulübüne ise 2 Hra kesilme
si ve biletlerde bunların, gös 
terOmesi karara bağlandı. 
Raporda 1984 yılında toplam 
V> milyon 247 bin 300 liralık 
hasılatın elde edildiği, ve bu 
na karşılık 78 milyon 279 bin 
Ura harcamanın gerçekleştiği 
açıklanan otobüs işletmesinin 
1985 yıtaıda (28.8.1985 günü 
ne değin) Gemlik Bursa ara
mada 849 bin yolcu taşıdığı- 
jehir içinde ise 91 bin tam 
M Hn öğrenci bileti satıldığı 
büdlrtktt. Açıklamada 1985 
yıhntn ilk altı ayında 84 mil 
yrm 9<Z> bin lira getir elde 
etadğ! bettrtfldl. BeKedty* 
otobüslerinin 1&84 yıh karının 
az olduğunu söyleyen Sodep’ 
Uöye Mecdet Buluk, ücretsiz 
seyahat edenlerin bulunduğu 
im, bunun önlenmesi gerekti 
ği belirterek şöyle konuştu.

*JRelediyen*» «tatta» getir 
b»1 çok yetersizdir. Amaç 
kar olmamada, ücretsiz geliş 
j>3şier önteflmelC tadlpfinJ' 
otntınrsa, gerelrslz masra.f>.r 
(Menine kar aram artar Ww. 
140 Mraya karşıyız” dedi.

Anap'b üye Emin Bora İse, 
ücretsiz gidiş gelişlerin sürdü 
tünü, tamun önlenmesi gerek 
öğlnl, akaryakıt pompasının 
tar an önce kuruması gerek. 
HğSnl betatevk şontarı söy 
İMİ :

“JBeledSye otrciislcrindc 
öğrenci bileti He maa.I'sef 
sehajat edenler var. Akarya
kıt pompa istasyonunun kıı. 
ruimasıntn gecikmesi, tamir 
atciyesiıin kurulmasının ge. 
■cikmesi masraflannuzt art
tırmaktadır ” Daha sv>n
ra Gemlik Bursa arasrıda 50 
lira olanöğrenci biletleri 60 
liraya. Şehir içi 30 İradan. 40 
liraya. Şehir içi öğrenci bileti 
10 liradan 20 liraya yüksel
tildi. öte yandan Bursa Fes 
tivali ve Fuar sırasnda saat 
20.30 dan 01.00e kadar oto
büslerin Bursa’ya 120 liradan 
yolcu taşıması ve 30 km. l'k 
düğün otobüsü. 10 bin liradan 
15 tin. liraya yükseltilerek 
bütçe karara bağlandı.

Eursa'dan Gemsas’a otobüs 
seferleri konmasını isteyen

İLÇEMİZDE GÖRÜLMEMİŞ OLAY!

10 YAŞINDAKİ KOMŞU KIZINI
KANDIRIP IRZINA GEÇTİ
Tamer Aydm (20) adındaki 

bir genç, 10 yaşındaki komşu 
kızı H.K.yı kandırarak önce 
ırzına geçti, sonra boğmaya 
yeltendi.

Önceki gün meydana gelen 
tüyler ürpertici olay ilçede 
üzüntü ve nefret yarattı. Ta 
iner Aydın anne ve babasının 
evde bulunmadığı bir sırada 
komşu kızı H.K. dan kirbit 
atmasını istedi.
Kibriti getiren H.K.yı kendi

Kumla Yolanda Feci Kaza 

Virajı Alamayan Araç 
Uçuruma Yuvarlandı

Gemlik . Kumla yolunda 
meydana gelen kazada Meh. 
met Taşkmer (19) hayatını 
kaybetti.

Perşembe gttnü meydana 
gelen olayda Mehmet Taşkı- 
ner yönetimindeki 16 HL 895 
plakalı Murat 131 marka 
özel oto yağış nedeniyle as
faltın kaygan olmasından do 
layı virajı alamayarak uçu
ruma yuvarlandı.

Manastır mevkiinde mey
dana gelen kazada araç sü- 
rücüs.'i Mehmet Taşkıner, kal 
dirildiği Devlet Haatdncslm 
de hayatını kaybetti.

SES YARIŞMASI SONUÇLANDI

DAMAR KARDEŞLER BİRİNCİLİK ALDILAR
Gemlik Halk Eğitim mer Halk Eğitim Mcrkeei M(l- 

kezi Müdürlüğünün düzenle. dürlüğü binasında J-apElın 
dlğl m« yarışmam sonuçlandı. Ih S. 4 te

öneri araç yetersizliği nede, 
n'y'e kabul edilmedi. Günde
min öbür maddesinde beledi, 
ye mülklerinin kiralarının 
yenlileri saptanması konusuna 
geçildi.

KİRALARDA 
SÜPER ARTIŞ

Belediye mülklerine ait ki
ra ve sözleşmeleri kaldıran 
yasanın yürürlüğe girmesi 
nedeniylte; kirnilars yeniklen 
saptayan -'kira komisyonu ra 
poru okundu. Belediye mülkü 
olan. Yeni Çarşı, Zeytin Hali, 
Dere üstü, Bolıkpazan dük
kânları ve gazinolarla ilgili 
olarak tektek mülklerin ar. 
taşlarım ele alan meclis. Yeni 
Çarşıda ortalama 2950 Ira 
olan kiralan 10 bin ile 15 
bin lira arasında yükseltti.

evine alan Tamer Aydın, zor 
kullanarak çirkin arzusunu 
gerçekeşürd’. Minik kızın vü 
vücudunda çeşitli işkencela- 
pan sadist genç; olaydan son
ra ürkerek bu kez H.K.yı boğ 
maya yeltendi. Ancak bu ar 
zusunu gklrçekleştireıme 
yim.ee, sanki birşey olmamış
çasına H.K. nm yüzünü yıka 
dı ve serbest bıraktı. Olay
dan çılgına dönen minik H.K. 
evine gidince kızlarının

Balkondan Düşen
Küçük Nurdan
Hayatını Kaybetti

Hadi ÖZSAYLN

Geçtiğimiz hafta Pazar giı 
nü meydana gelen olayda bal 
ekonda oynamakta olan Nur
dan Aday (2,5) dengesini kay 
bederek ikinci kattan düşerek 
hayatmı kaybetti.

istiklal Caddesi SSK Dis
panseri karşısuıda meydana 
gelen olayda, anne Aday ve 
baba Haşan Aday'ın işte ol
dukları sırada dadısının iş 
yapmasından yararlanan kü.

Ih S. 4 te

Köşe dükkanlarda bu fiatlar 
20 ile 25 bin liraya çıkarıldı. 
Dere üzerindeki beled ye dük 
kanarının 6925 ile 10 bin lira 
arasındaki kiralan ortalama 
20 bin liraya çıkarıldı. Öte 
yandan Manastır Gazinosu
nun kirası yıllık 200 bin Ira
ya, Orman Çamlığı 100 bin 
liraya. Buzhane ayda 15 bin 
liradan 50 bin lira, balıkhane 
dükkanlar ise 11 bin liraya 
çıkarıldı.

îflkele meydanının mutlaka 
ilçeye yakışır bir hale getiril 
mesi gerektiğini ileri süren 
Belediye Başkanı Hakla Ça
kır, “.Bu işyerlerinin kra 
sözleşmelerini yenilemiye. 
ceğiz ve Ekim ayı sonuna 
kadar kendilerine nıüsadc i'c 
receğiz. Bu sürede bu ’şyerle

D. 8. 2 de

durumundan şüphelenen 
ailesi acı olayı öğrendi.
Olay, karakola bildirildi ve 
sapık- genç cmn'yet kuvvetle 
rince hemen yakalandı.

Dün savcılığa çıkarılan ve 
ifadesi alınan /Tamer Aydın, 
emniyette kendini yerden ye 
re vurdu. Güçlükle zapdedi. 
len genç, çıkarıldığı mahkeme 
ce tutuklandı ve cezaevine 
gönderildi.

Nihayet Çözüm Içığı

Kanalizasyon Arıtma 
Tesisleri Kuruluyor

Yıllardan beri ilçenin en bü 
yük sorunu haline gelen ka 
halizasyon sorununa çözüm 
ış^ğı belirdi .

Uler Bankasınca 155 mil. 
yon liraya ihale edilen Gemlik 
kanalizasyon arıtma tesisi 
çalışmaları, hızla demim et
mekte, 4500 m2 alan üzerine 
yapılacak olan arıtma tessi 
binası iki kath olacak. Ve
reni Savaş Dispanseni arka
sına yapımına başlanan tesis 
lerde Cam takviyeli borular 
kullanılıyor. ÖOOmm kahnlıı 
ğmdaki borular ilçenin kana
lizasyon sularını 1 nolu ponı 
pa istaşyocıuna toplayacak. 
Burada toplanan pislikler kal 
duvlarak uçgaralara simdik. 
tan sonra kanalizasyon sulan 
pislikten ayrılacak. ı I\ıhtı 
sonra denizin kırk metre de
rinliğinden re sahilden 1300 
metro açığa boşaltılacak

Hadi ÖZSAYTN
Gemlik Sağlık Ocağı ve 

Bursa Halk Sağlığı merke
zince yapılan araştırma so
nunda Gemlik Körfezinde 
% 80 arasında koübari’.rae 
yaslandı.

Gemlik Sağlık Ocağı dok
torlarından Mehmet Emin 
Türktün yaptığı açik-Mmaya 
göre saıhülerden 25-30 metro 
açıktan ve bir metre derin
likten alman su örneklerinde 
yapılası tahlilden sonra koli- 
basili ankyobtma taslandı.

Yapılan araştırmadan 
ra sahillerimizin bir çok ye
linde denize girmenin sakınca 
lı olduğu belirtildi. Doktor 
Ahmet Emin Türk "-Bir süre 
öncel saiıiilerdm aldığımız 
koübasili tarauıasmm sonuç
larını aldık. Almış olduğumu». 
netice liizleri üzdü. Gemlik 
Körfezinde SO oran'ndrt 
koIibaısiM mikrobuna nıslr.n-; 
dı. Gendik Körfezinde yapı
lan tüm uyanlara rağmen bir 
çözüm yolu aranmadı. Koli- 
basili mikrobu az olduğu za

İLGİLİLER UYARIYOR

Ehliyetsiz Sünnetçilere Dikkat!
Sünnet mevsiminin başla, 

masıyla bitlikte chbyetfeız 
sünnetçi sayılarında da art. 
ma başladı.

Konu ila ilgili bir açıklama 
yapan Sağlık Ocağı ilgilileri 
“ Sünnet mevsimine girdiği, 
miz bu günlerde ehliyetsiz re 
diplomasız sünnetçilerin sap 
sı bir hayli arttı. Diplomasız 
sünnetçiler tarafından yapı
lan sünnetler çocuğu sakat 
bırakabâlmolcte. Hatta bostn 
dan izledlğmiz gfbi ölün»' 
de yol açmaktadır .Halkımı-. 
zm bu gibi durumlarla karşı 
karşıya kalmamaları içil 
sünnetlerini ehliyetli kişCtıre 
yaptırmalıdırlar. Bunun yanı

Kayamkamlıfltn Bvskını

“İLK HEDEFİMİZ KÖRFEZİ
KURTARMAK”

Gemlik Kaymakamı Meh. 
met Güler, geçtiğimiz hafta 
limanda buhman tesislerde in 
releme yaptı.

Üçe Kaymakam: Mehmet 
Güler, deniz kirliliğinin üçe-

Bir Gezinin Ardından ;
Kadri üfUA K

Yıllardır her yıl niyeMtadljttea ancak gel çei, leşflrt—edt. 0 
ğtm b> arzum vardı. S&ğnlsım Gazi Hkoknkt MMürii AM j 
Kaya Bej ’in girişimleri ile jıUar sonra be gerçek otta.

Gazi ilkokulu öğretmenleri 6 günlük bir Ege. Akdrata re
İç Anadolu turu düzenktnişler. 3 b"n kik«nc<reyi aşan te X 
gezi kervanına biz de katıldık re tarih ile doğanın kayna*» $ 
tağı ğtted Ege ne Alıd»it kıyılanın göl ine otenğuns böy. O 
lece olta. Ysni bizim yıllardır arat edip bir tiiriii gıu çekleş» A 
Un nıedğimizi öğretmen eşimiz sayesinde |JU<1 loşlllriü 2

Geri Akçay'dsn başhyarak ören. AyvahkJzmfrJCuşadaı^ C 
Bodrum, Marmaris, rsmukkaJe. Antalya, Düden 8

Dı & 3 ta

man hâr h&stalık yaratzn»’- 
Ancak mikrop bol miktarda 
ise ishal, bademcik iltahaiı 
gibi nahatsıdıldar yapabili
yor. Eğer en kısa zamanda 
bir çözüm aranmazsa Gem&k 
Körfezi kurtarılan® ya-
cak hale gd'1’-” dedi

Gemlik Sağlık Ocağı ve 
Bursa Halk Sağlığı ek’pleri- 
nin yürüttükleri çalışma e'i- 
mında alman scmıe şöyle.

r.m,rr.rTRTTjR- :

Kuğu gazinosu önü 
KapaJdı heykel önü 
Güi'iHj-sId Kırtaevİer iBHt 
Mudanya Eroğhı Sitesi önü 
Kşçft Çınara'tı Pansiyon önü

Özkan .Sitesi 
Belediye Plajı 
Ksracaafi Huzur S’tesi 
Fıstıklı Motel Yaşmak 
Armutlu Gencer Gazinosu 
Güzel Yalı Çandır Apt. 
Gü-zel Yalı iskelesi öafl 
ZeyHehoğı. Mendireği 
Eşgel Pansiyon 643 notu Apt.

sıra bilgisiz ve eh iyetsiz kt 
şiter tansiyon ölçmektedir. 
Halkımızın bu gü*i kişüere 
değil de sağlık merkczU-rine 
gelmelerini bddij'aıttz.” dedi

Kabotaj Bayramı
Kutlandı

Kabotaj haktesun Türk ge 
nülerine geçtiği günün 59. 
yıh bütün yurtta ve ilçemiz
de dün törenleri» kutlandı.

Sabah saat 8.00 d* Hazanda
D. 8. 4 te

nta en öneoU aonm - haitae 
gekt-ğnl söyiej'erefc 
kirill-ği 9e en odkün şek*te 
mücadele edaceRte İn İm 
îerkrde !syıktaır®c ânda.

D. S. 4 te
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Bir Gezinin Ardından
Alanya. Manavgat, Göller yöresi, Konya ve Akşehir İle son 
buldu. 6 günlük geziyi bu kadar çok yeri nasıl sığdırdınız 
diye sormayın, onun sırn kafile başkanınuzdaydı..

Amacını kişisel sorunumu size sunmak değil, Türkiye'nin 
en gelişmiş turistlik bölgelerini görmenin ve Gendik’e nele. 
rln yapılabileceğini, başkalarının beldelerini güzelleştirmek 
için neler başarmış olduklarım sergileyerek güzel Gemlik’e 
bir parça yararlı olabilmek,.. Tabii dinletobillrsek..

Ören, Kuşadası, Bodrum, Marmaris ve Antalya turizmimi 
»in nirengi noktaları. Ortak en büyük özelliğimiz denizimiz. 
Farkımız buraların denizlerinin son derece temiz ve berrak 
olması, buna karşın bizimkinin o/08O koli basilli oluşu. Yanı 
deniz turizminin olmayışı.. Bir de doğa güzelliğinin içine giz 
tenmiş zengin tarihle iç İçe oluşları.. Onların bu geniş uy. 
garlık kaintiarnı koruyarak bugünlere getirmeleri yine biz. 
den farklı.

Ege'de Kuşadasmdan başhyarak Alanya’ya kadar gördü 
güm temizlikten bir Gemlik’ti olarak utandım. Ege ve Ak 
deniz’de temizlik sorunu çözülmüş. Bodrum'da turizm mevsi. 
nünde yaklaşık 200 bin kişinin ya>şadığını söylediler bize. 
Sokaklar, caddeler insan seli.. Bütün İşyerleri tıklım tıklım 
insan dolu. İnsanların ve müziğin çıkardığı gürültü Bod
rum’a —herhalde—" kendine özgü bir güzellik veriyor. Ama 
dedim ya, bunca insan sigarasını, yediği çerezi sokağa atnu. 
yor. Rahmetli Cevat Şakir (Halikarnas Balıkçısı), beyaz 
Bodrum'u yaratırken turizmin nimetlerini 30 yıl boyunca 
Bodrumluya aidatmış. Her Bodrum’iu bir turizm neferi. 
Temizlik, tarih, güleryüz, essiz bir doğa ve mavi deniz bir. 
leşince ortaya turizm çıkıyor.

Marmaris'te bir kaç saat kalmamıza karşın. Daha kordona 
indiğinizde içiniz burkuluyor. Temizlik ve güzellik karşısın, 
da- Buralarda büyük temizlik orduları yok. Belediye temiz, 
lik olayına bilinçli bir şekilde bakmış. Yüz metre de bir De. 
nizli’de yapılmış standart—çöp bidonları var. Bunu her yer. 
de gördük. Küçüklerinin altlan üç tekerlekli. Büyükleri dört 
tekerlekli. Taşıması kolay, temizliği kolay. Hidrolikli çöp 
kamyonu bidonların yanına geldiğinde bir çöpçü yakalıyor 
kulpunu ve takıyor kamyonun arkasına. Kolu çektiğinde 
bidon kalkıyor ve kamyona boşalıyor. Açık kasalı pislik yu. 
vasi çöp kamyonlarım hiç görmedik.

On yıldır Gemlik’te gördüğüm tüm belediye başkanlan 
temizlik sorununu çözemedi. Her ne kadar kanalizasyon so. 
sunumuz olsada, temizlik işi mahalie aralarına boş gaz bi. 
donu koymakla çözülmez. Hele hele çöp sepeti hiç olmaz. 
Sayın Çakır’ın bence yapacağı tek şey sezon geçmeden Ege 
kıyılarım gezip, belediyelerle ilişki kurması ve Denizli’de 
yapılan standart çöp bidonlarından sipariş vererek başta 
yedi katlı apartmanlar, sonra diğerlerine bunları gerekirse 
satmaları ve de hidrolüdi çöp kamyonu satın almaları.. Bu 
arada da ilçeyi yeş İlendirerek, temizlik seferberliğini halkla 
başlatmak. Yalnız turizm haftasındaki gibi göstermelik ol. 
manialı yapılanlar.

Dünkü meclis toplantısında birer çirkinlik abidesi olan ga. 
zlnolarm kaldırılması kararının alınması sevindirici bir olay. 
Başkan Çakır’ın dediği gibi “Gazinolar Gemlik’e yakışır” ol. 
mah. Bunu başarmalıyız. Bu basit işleri başaramazsak daha 
büyük İşlere yöhelmiyelim.

Yazımı burada noktalıyârak gelecek hafta devam dileğiyle.

şiir köşesi =-
ULUDAĞ SOKAK SATICILARI

Girin satıcılar evimin bülbülleri
Girin girin aydınlık bahçemden içeri 
Erik satın armut satın nar satın bize 
Dağlar görünürken kapıda ardınızdan 
İndirin tüy gibi küfeyi sırtınızdan 
Dolsun bir elmada bir mevsim evimize 
Ya sen ey karınca taciri gazeteci 
Ağzının ucunda bir sap ebegümeci 
Kaşlarında macera gözlerinde oyun

Şeytan gibi kaçan yollu bisikletinle 
Yırtık çizmelerin kadife kasketinle 
Getir uzak bilmecesini çocukluğun 
Bacada gitgide beyazlaşınca duman 
Biten şarkı gibi uzaklaşın kapımdan 
Kayın ağır ağır sabahtan gecenize 
Ey İstanbul eşeğine bindiren sütçü 
Halil İbrahim bereketi kesenize

S 1) s <ö z

Boğazından, lıkır mıkır geçen 
Şu suyun kıymetini bil 
Nedir ki bu mavilik deme 
Pencereden görebildiğin kadar 
Göğün kıymetini bil .
Kıymetini bil çiçek açmış bademin 
Güneşli odanın çamurlu sokağın 
Beyazın siyahın yeşilin 
Pembenin kıymetini bil 
Dirilik öyle bir şey yürekte

Sevinçle çırpınır
Kavak yelleri eser insanın başında 
insan oğlu kızar öfkelenir savaşır 
Halk içini girişilen savaşta 
O korkulu sevincin 
öfkenin kıymetini bü
Bil ki bu
Budur işte
Güneş yalnız dirileri ısıtır
Güneşin kıymetini bil

Isıt beni hürriyet inancım
Isıt beni bu gececik
Şilte yufka yorgan delik
Dışarsı soğuk alabildiğine
Dışarısı rüzgâr alabildiğine
Dışarda zulüm
Dışarda işkence
Dışarısı ölüm alabildiğine
Sokul bana hürriyet inancım

Isıt beni bu gececik
Ellerine yer hazır avucumda
Dizlerini oyuklarıma daya
Bir kılıf gibi içimde dışımda
Hürriyet inancım
Hürriyet inancam
Hürriyet inancam
Bu gecelik

ALINTILAR : ORHAN VELİ KANIK (TÜRK ŞİİRİ YAPITINDAN)

GEMLİK - BURSA 120 LİRA
BELEDİYE MECLİSİNE (Bazı Zevatı Tenzil İle)

Refah Partisi tlçe Başkanı eski belediyeci Ahmet Selvi, 
belediye. mecVsinin Haziran ayı çalışmalarını gözliyerek ga
zetemize son yazdığı dörtlüğü göndermiş. Bazı “zevat’ı ten
zil ile” diye parantez içine aldığı dörtlüğü yayınlıyoruz. Mec. 
Üsteki ozan üyelerden bakalım bu dörtlüğe ne ses gelecek.

Eski ikili yolun yeni yolcuları,
Klasik sağcıları, tatlı su solçulan
Çiğ yiyenin elbet tutar sancılan
Ne olur rahatsız etmeyin biz hancıları..

Ahmet SELVİ

rinin tahliyesini isteyeceğiz." 
dedi. Gazinoların kaldırılarak 
lalanın yeniden düzenleneceği 
.li söyleyen Belediye başkanı 
“.(iskeleyi Gemlik’e ysürajpir 
bir hale getireceğiz. Bunda 
karartıyız.” dedi. Yapılan! ko 
nuşmalardan . sonra Liman 
Restaurant binası dahil, dört 
gazino ve Milton Restaurant 
bina bölümünün yıkılmasına 
oy birliği ile karar verildi.

Kira Komisyon karan ge
reği yan hissesi belediyenin 
olan Tibel Otelin yıllık 4 mil 
yon 800 bin. liradan kiralan

ması istemi tartışmalar sonu 
cu ayda 300 bin lira olarak 
(yıllık 3 milyon 600 bin lira) 
olarak kabul edildi. Terme 
Otel’in ise ayda 100 bin lira 
olan kirası komisyonun 300 
bin lira önerisine karşın 400 
bin lira olarak kabul edüdi.

Gündemin son maddesi ola 
rak ele alınan Borsa’nm Zey 
tin halinde kantarlardan üc
ret almasına karşı çıkılarak, 
bu görevi belediyenin ele al
ma istemi tartışmaların uza
masına neden oldu. Yapılan 
incelemelerde Borsa’nm kan

tar işletebileceğinin ortaya 
çıktığı saptandı ancak, Baş
kan yasal hata yapılmaması 
için konunun Valilik Hukuk 
işleri Müdürlüğüne ve gerek
li yerlere sorulmasının kara

rı benimsendi. Ek süre alma 
rak yapılan meclis toplant» 
gündeminde kalan öbür mad 
delerin görüşülmesi için Çar. 
samba gününe ertelendi

KISA... KISA...

□ Unıurbey Belediyesine ait Magnus marka otobüste çı
kan yangın araçı kullanılmaz hale getirdi.

▲ Gemlik Belediye çöplüğünde çıkan yangını itfaiye 
Amirliği ekipleri kısa sürede zararsız hale getirdi.

-Sultan Kalitede Fiatta
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEN GÜMÜŞ
Bize Güvenin

Gemlik Belediyesince ilçede tehlike yaratan çmarisra 
dallan kesildi.

□ Umurbey su deposunda meydana gelen anzadan dolay 
köy uzun süre susuz kaldı.

A Gazi ilkokulu öğretmenlerinin Ege ve Akdeniz tun 
sona erdi.

Bu yıl emekli olacak olan Gazi İlkokulu Müdürü Ah Ka. 
ya’nın organize ettiği turda öğretmenler ve eşleri tarihi ve 
turistlik yörelerimizi gezdiler. Neşeli geçen tur altı gün sür
dü.

MERKEZ

fUBB

Gemlikli Müşterilerimiz 
Gelin Mobilyanızı Seçin

Evinize Teslim Edelim
Yolunuz Üzerindeyiz

İVAZPASA {ARLISI NO 23 TLF 115731 BURSA

ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR

AP. NO. $3 TIP ■ 42273 < CARA! ALTI > BURSA

a
OTO SAR

ANKARA YOLU

KOPRO BAŞI
İZMİR YOLU

SULTAN MOBİLYA

s

İLÂN

Gemlik Belediye Başkanlığından
25 Haziran 1985 Sah günlü Gemlik Körfez Gazetesinin L

çüncü sayfasında yayınlanan memur kadrolu Şoför ve Tahsil
Memuru ilânında sehven yaş haddi belirtilmemiştir.

657 sayılı Devlet Personel Kanuna hükümleri gereğince 
imtahana gireceklerin 30 (otuz) yaşım geçmemiş ohnahn 
g et eklidir.

Taliplilere duyurulur.

I. Hakkı ÇAKIR 
Belediye Başkam
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Halka Güvenmek

Sevimli ‘tan. ton' Başbakanımız; siyasal açı 
dan keyfi pek yerinde değil. Televizyonda olsun, 
topladığı kalabalıklarda olsun, karın doyurucu 
somut sözler edemiyor. Gazetelere göre Barba
kan ‘bitik’.

Şunun şurasında ne olduk! demeyelim. Mil. 
yonlarca insanı kendine gre çizeeeğ yol; hllkii. 
nıctkyiu ağzından çıkacak sözlere bağlıdır. Vıı.

I tandaş, bu sözler içinde, somutu, kendini arar., 
O bakımdan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümet 
Başkam kör noktadadır. Çevre karanlık gözgö.

Izü görmüyor. Ama, darda kalanlar; bir umut 
I ışığı arıyorlar.

i Bu sene üreticinin, ne kış ekim'nden.ne yaz 
J Biriminden kazanabileceğini düşleyenler, üretici!.

yi yakından tanımıyor olmalılar. Ektiğinin bir 
kaç misıimi alamayan üreticinin aldatma pazar, 
tarma çekilmesinde b’r anlam alamaz. Türkiye'
nin insanımızın; Piyasa do yanaldan giderek aza 
lıyor. Bu yaz ekeceğinin ne getireceğinden kuş
kulu olan üretici; Hükümetten destek anyor.

Ekonominin engel tanımaz silindiri, kimbiEr 
ne kadar insanın kanına girecek? Paranın, cep
lerden dışan çıkmadan yitmesi; vatandaşta e. 
mekiide üzüntü kaynağı olurken. Hükümet ses
sizliğini sürdürüyor. Ulusumuza dayanmayan 
ulusumuza seslenmeyen; Siyasal.Ekononıik poli 
tikalar, iflas etmişlerdir. Bu HÜKÜMET ikilem 

B içindedir. Vatandaş, sürünen vatandaşı tutarsa;

bilinmez yüzler, gözükmez gözler çıkacaktır or. B 
taya. B

Çoğunluğun iktidarı olduğunu söyleyen, Sayın § 
Başbakan, bizleri mi aldatmaya çalışıyor; yoksa N 
karşı tarafla paslaşıyor mu? Hükümetleri işba- 9 
şına getirenler o hükümetleri düşürmesini de bi- 0 
Ur. Bu noktaya gelinmeden; kamuoyu’nun nab. fl 
zını biı- dalıa bir daha dinlemek gerekir.

Demokras'yi getireceğiz diyenlerin ağzından; S 
“Biz millî mukaddesatçı bir hükümetiz” demeden ■ 
önce; geçim kaygısının giderileceğini söylemek, fl 
ve de; kıyısından köşesinden azar azar uygula- H 
yarak, halka varmayı göze zamanı geldi geçiyor. ■ 
Verilen sözlerin yerine gelip gelmediğini bilme!: h 
varken suskunldk neden? Sîzleri ‘Halk’ iktidar | 
yapmadı ma?

İktidar süresince bizden - benden ayrıma yap. 1 
madan; halkın yanında yürümenin O’na el uzat, i 
manın zamanı değildir mi denmek isteniyor? iki- | 
de bir “HALKA GİDERİZ” detmenin ne anlamı ı 
var ? İşte halk karşıda. Seçim çoğunluğunu HALK I 
verdi. Güvendi; gözlerinize baktı. Ama şimdi I 
halkın gözlerine bakanlar yok. “1999 yılına dek I 
iktidardayız diyen, Sayın BAŞBAKAN; bir dil g 
sürçmesi sonucu söyleniş olmasın bu sözü?

Yönetimlerin, aldatmacaya dayandırılan söz. I 
leri; bir sabun köpüğiince sürmemiştir. Elinle! i 
çabuk tutun; halita dayanın, halka güvenin.

Ortaklıktan Çıkarma
S.S- Gemlik Belediye Memurları Yapı Kooperatifinin üyesi 

olan Şevket ÖZENLÜnin ortaklık taahhütnamesindeki adres 
teri He Aile Bireylerinin ikamet ettikleri adreslere yaptığı 
miT. 1.2.1985 tarihli 1 nci Tebligat ve 2.6.1985 tarihli 2 nci 
tebligata rağmen (60 gün) 2 aylık zaman zarfında taahhüt
lerini yerine getirmediği ve Kooperatifimize yazdı veya söz 
lü herhangi bir şekside müracaat etmediğinden Ana Sözleş
me hükümlerine göre Kooperatifimiz ortaklığından çıkarıl, 
mıştar. tlanen tebliğ olunur.

YÖNETİM KURULU

ooacoooocooooooooooooooooo 8 8
| SATILIK EV i 
8 8

Yeul Mahalle Ozan Sk. 8
g No. 19 da müstakil 40 m2 g
§ boş vaziyette satılık ev §
8 8
g Mür : Tlf ; 48 Karacaall ğ
8 8oocoooooooooooooooouoooooo
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ı 1■ ■
| DÜĞÜN SAHİPLERİNE MÜJDE |

| DAVETİYEDE UCUZLUK |
I DEVAM EDİYOR 1

Düğün - Sünnet - Nikâh - Gün - Nişan ı 
Davetiyelerinizi Şimdi Alın Kârlı Çıkın |

a
Türkiye’nin En Ünlü Markaları Oian g

İPEK» ATEŞ» I
7 E

YASEMİN» ULUDAĞ |

Davetiyelerinin Zengin Çeşitleri ile Hizmetinizdeyiz
'■ '< jİ

GELİN GÖRÜŞELİM,

1 SAATTE DAVETİYENİZ HAZIR |

I
KÖREZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ 
GAZHANE CAD. ŞİRİN PASAJI TLF : 1797 S

Yeşim Tuhafiye
Astar - İç Giyim j Parfüm Ticaret Gizlere Müjdeler

HER 1000 LİRALIK ALIŞ-VERİŞİNİZDE 1 KUPON 
HER 10 KUPONA TİŞORTLAR, PARFÜMLER 

ŞAMPUANLAR BEDAVA

KAMPANYAMIZA SİZ DE KATILIN» HEDİYEMİZİ ALIN 
GÜLE GÜLE KULLANIN

Gemlik Spor 10 Yoksul Çocuğu
Sünnet Ettiriyor

Gcmikspor Kulübü yöne 
tim kurulu aldığı kararla 10 
yoksul çocuğu sünnet etti 
recek.

Gomttkspar Kulübünün 12

teshil; ■ edecekleri çocuktan 
kulüp başkanlığına cuma git 
ııilnc kadar bildirmeleri gere 
İtiyor.” dedi.

ocoooooooooooooooooooo 8 8
Satılık Daire 8

8 8
Pazar Cad. Ozçakır g 

g Apt. 2. Katta Satılık Daire g 
O O
8 MOr : Tlf : 2696 Gemlik 8 
o 8
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOu

Temmuz 1985 cuma günü 
Manastır Gazinosunda düzen 
leyecegi geleneksel “Gemlik 
spor Gecesi"ndc program eş 
liğlnde 10 küçük yoksul çocu 
ğun sünnet ettirileceğini söy 
leyen Kulüp Başkanı Seyhan 
Aydın, "—Bu yıl İlk defa ola 
rak kulübümüz sosyal çatış 
malarına yoksul çnnıkflan 
sünnet ettirmeyi de aldı. Bun 
dan sonra her İmkanlarımız, 
nisbetlnde yoksul çocuklun 
sünnet etmeğe devam edece 
ğlz, 10 malhaHe muhtarından 
birer yoksul çocuk İsteyerek 
sünnetin! gerçeklleıjıtilre
eeğlz. Muhtarların şimdiden

**##$***♦$#**#♦**♦*$#* # • # 
• ŞİRKET KURMA *
• MUHASEBE REVİZYON, îjt

MUHASEBE ORGANİZASYONU #
# • VERGİ İHTİLAFLARI
# • SİGORTA ”o İŞ HUKUKU ”
$ • FİZİBİIJK RAPORLARI $
# • HER TÜRLÜ MALİ, DANIŞMANLIK ♦

HİZMETLERİ
îfc
* Yön Mali Müşavirlik *
5 HAŞAN ÖZTÜRK #

Tlf : 18090 INTAM 99 DURSA

****#******4^**#******

GEMLİK 
MERKEZ TIBBİ TAHLİLLER 

LABORATUVARI
SAYIN HALKIMIZIN HİZMETİNE DEV^M

ETMEKTEDİR

LABORATUVARIMIZDA :

KAN SAYIMI 
KAN GURUBU 
ÜRE 

SEKER 
İDRAR TAHLİLİ 
GEBELİK TESTİ 
GAİTA TETKİKİ

KARACİĞER FONK TESTLERİ 
ROMATİZMA TESTLERİ 
SPERMOĞRAF 

V.D.R.L.
CHEK-UP (GENEL KONTROL) 
DİĞER BÜTÜN TAHLİLLER 

KÜLTÜR YE ANTİBIOGRAM 

YAPILMAKTADIR.

Not : Laboratuvanmız pazar hariç hergün saat 8 00-19-30
arası açıktır.

•SSKHBSSlfliBnSSSMBHKnnBnnEK»



SORUMLU MÜDÜR VE SAHİBİ

KADRİ GÜLER
gemUk

KÖRFEZ

Yönetim Yeri • İstiklâl Cad. Gürçay 
Kat 3 Tlf : 1797 — GEMUK

Dizgi ve Baakı :
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

GEMLİK KÖRFEZ 2 TEMMUZ 1985

| Gemlik, Büyük Kumla Balyan Kaya’da
1 Beniz Manzaralı İkişer Kaili 6 Bloklun Oluşan

M

*

Özel Plajı
Özel Dinlenme Yeri
2000 m2 Yeşil Alanı
Dinlenme Terası
Oto Parkı
Kanalizasyonu Köy Şebekesine Bağlı './T .. ; M’ ''A • i •. ;
60-80 m2 ve Dublex Daireler

HUR : ERKULLAR TLF: 4488-4949 GEMLİK

Kabotaj
Bayramı
Kutlandı

Balkondan Düşen 
Küçük Nurdan 
Hayatını Kaybetti

ki tüm gemiler ve motorlar 
■bayraklarla donatıldı. Saat 
10.00 da Atatürk anıtına çe
lenk kondu ve İstiklal Mar. 
şı ile göndere bayrak çekil, 
di. Daha sonra Uman. Başka
nı Özkan Akıncı günün öne. 
mini belirten bir konuşma 
yaptı. Deniz şehitleri adına 
denize çelenk atıldı ve saygı 
duruşunda bulunuldu.

Bu yıl deniz bayramında 
yapılacak gösteriler ve yarış, 
malar 11. Gemlik Turizm Fes 
tivaline alındığı için 5-6 Tem 
muz günleri yapılacak.

çük Nurdan, mutfak balko
nuna çıkarak oyun oynamak 
istedi. Oyunun. heyecanına 
kapılan minik Nurdan, bir ara 
dengesini kaybederek ikinci) 
kattan yere çakıldı .

Olaydan sonra Tıp Fakülte 
sine kaldırılarak yoğun bakı 
ma alman Nurdan Aday, tüm 
çabalara karşın kurtarılanı» 
dt.

"İlk Hedefimiz 
Körfezi 
Kurtarmaktır”

ktrllUğine netten olmadığını 
gördüm. Fabrikaların filtre 
takmaları İçin gereken işlem 
en kısa zamanda yapılacak. 
Bandan sonra İlk hedefimiz 
GemUk Körfezini kurtarmak 
olacaktır” dedi.

Gemlik Kaymakamı Mch 
met Güler, Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır ve şirket yetki
lilerinin katıldığı inceleme
lerde körfezi kirleten etken- 
.—t» mk olduğunu açıkladı.

Ses Yarışması 
Sonuçlandı

yarışmalarda Türk! sanat 
müziği dalında Ali Damar ve 
Türk halle müziği dalında 
Yaşar Damar adlı kardeşler 
birincilik kazandı. Türk halk 
müziği dalında ikinciliği Dur 
sun özaydın, üçüncülüğü ise 
İsmail Aslan elde etti. Yapı
lan mansiyon yarışmalarında 
da birinciliği Razi Çcük, ikin 
elliği Murat Akdemir, üçünet 
lüğü ise Salt Doğan kazandı.

Kemal Çetinoğlu, Mehmet 
Taşpınar, Macide Gümüş ve 
Nevzat Velibeyoğiu’un jüri 
olarak bulunduğu yarışmalar 
da birinciye 10.000, İkinciye 
5000, üçtlncüyo ise 2500 lira 
ödül verildi.

! AKDOĞANLAR TİCARET |

# •DUVAR KAĞIDI j

j •FORMPLAST >
{ •PARKE I
İ •CAM CİLA >
l •HALIFLEKS I
| •MARLEY 1
C •YAĞLI BOYA |
f •PLASTİK S
| •BADANA J
{ İTİNA İLE HİZMETİNİZDEDİR >
| HÜSEYİN AKDOĞANLAR j
| TLF : 2132 J
( İstiklâl Cad. Gürle İş Ham Pasaj M GEMUK J

KAYIP

Gemlik Nufüs Memurluğundan almış olduğum Nüfûs cb 
dnmmı kaybettim. Hükümsüzdür.

Sadık YILDIZ

İSİM TASHİHİ

Gemlik Asliye Hukuk Hakimfiğinin 985/249 esas 985/8 
karar ilamı ile ELETI'İN «dan adımın ALAADDİN Altı 
olarak tasdik edilmiştir.

Alâaddin ALTVN

KAYIP

Gemlik Nüfus Memurluğundan almış olduğum Nüfus O 
damını kaybettim. Hükümsüzdür.

Halil Şener

GEMLİK KÖRFEZ
HAYTALIK SİYASİ GAZETE

Rmmi ilânlar tek sütun santimi 300 Tl* 
İcra ve Mahkeme ilâdan sütun «anttan* 100 Tl* 
Kayıp narilaı 750 TL
Teşekkür ve doğum itentan santimi 100 Tl* 
Kongre Banlan 3500 Tl*
Kooperatif ikaıdan 4000 Tl*

Sürekli özel ilânlar pasaririrte atanır.
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SAYI : 610
(KDV DAHİL) 30 LİRA

gemUik
KÖRFEZ
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SÜRÜLÜŞ : İS HAZİRAN 197 8

KAYIKHANE SİTESİNDE 

( SATILIK >
Lebiderya 130 mî 

Lüx Daire 
Kaloriferli • Asansörlü 

( 3 Cephe )

Milr : Tlf : 4437 Gemlik

Gösterileri Binlerce Kişi İzledi

Festival Senliklerle Kutlandı
> FESTİVALE POLONYA VE AVUSTURYA EKİPLERİ KATILDI
> BÜYÜKBURÇ’LAR HALKI COŞTURDU

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI FESTİVAL BALOSUNU İZLEDİ 
< ORGANİZASYON GEÇMİŞ YILLARA GÜRE BAŞARILIYDI

11 Gemük Turizm Festiva
li bu yıl geçmiş yıllara göre 
caha görkemli bir şekilde 
tnıtbmcı Festivale yerli ve 
yst^zKi fcöklör ekipleriyle, 
ses sanatçıları katıldı.

5 Temmuz 1985 günü saat 
$.30 da Atatürk anıtına çe
lenk koyarak başhyan. festi
val saat 17,30 da kordonda 
Öçe Kaymakarn? ve Festival 
Konrtesi Başkanı Mehmet 
Gülerin açılış konuşmasıyla, 
haşladı. Kaymakam. Güler, 
açılış konuşmasında

Amacnnız Turizm yö
nünden oldukça gelişmiş. ko
numu. denizi, turistik tesisle
ri. Beytim, sabunu, sıcak su
yu ve kaphcaJanytı. Uludağ'a 
yakınlığı nedeniyle yanlumu- 
zun en güzel yörelerinden biri 
olan Gemiik'îmiri daha iyi 
tanıtmak, daha çok yerü ve 

turist çekmek, va-

11. Gemlik Festivaline renk katan Polonya Dabrovvacy . Katovlce ekibi kordonda yaptığı 
yöresel halk danslarıyla GemlikTilerin beğenisin i kazandı. (Fotoğraf : Gemlik Körfez)

SU SONDAJ ÇALIŞMALARINA 
BAŞLANDI

Zor. günlerde had safhaya 
ulaşar. x>«ı.ıdıık sorunumuza 
çöîüro ışığı belirdi. Hamidyc 
mahallesinde saniyede 66 lit
re »ı akıtacak iki kuyunun 
açan çalışmalarına başlan ı 
w.

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır'dan aldığımız bilgilere 
göre Dftt. işletmesi tarafından 
Hamidiye mahallesinde futbol 
sahanında açımına başlanan 
artezyen kuyusu 40 metreden 
saniyede 50 litre su akıtacak. 
İkinci lor/u ise yine Hamidi. 
ye mahallesinde ve Celal A t- 
maçaya alt arazide açılacak. 
Ay sonuna kadar İlçedeki su 
sıV.nfjnnın g/Vrlleceğlni «Oy 

tandaşuıuza ve tünı yetkilile
re denizi, doğayı ve çevreyi 
ilaha çok korumaları hususun 
da bilinçlendirmek. insanları
mızı birbirlerlyle daha kay. 
naştımıaktır” dedi.

1981 yılından beri festivalin 
yap ıhmadığım belirten Kay
makam Güler, bu yıl GenUik’i 
tanıtacak bir broşür basıldı
ğını. festival reyonları kurul
duğunu söyledi. Kaymakam 
ve Festival Komitesi Başka
nı Mehmet Güler, konuşması
nı “—Festivalin ilçemizin tu
rizmine ve ekonomik yönün
den gelişmesine katinda bu
lunacaktır" dyie bitirdi.

Daha sonra konuşan Bele
diye Başkanı Hakkı Çakır, 
Gemlik’in tarihçesini anlattı. 
İlçenin hızla geliştiğini ve 
nüfusunun arttığını söyleyen 
Hakkı Çakır, şöyle konuştu :

“—Kültür ve sanat gösteri

leyen Belediye Başkam Ça
lar, şöyle konuştu

‘tiki artezyenin ayılması 
için DSİ nrn Merkez Banka
sındaki hesabına I milyon 400 
bin lira yatırıhk, dün ilçemi
ze 2 jeolog İle İlgili teknik 
heyet gelerek çalışmalara baş
ladı, öncelikle futbol sahası 
yanındaki artezyen faaliyete 
geçecek ve İlgililerin İfadesi 
İle on gün içinde, birinci kuyu 
şehir şebekesine bağlanabüe-ı 
cek. ikinci kuyunun ise av 
sonuna kadar devreye girme, 
si bekleniyor -Kııyııbınn ça> 
bıık bozulmaması İçin M lit. 
sn. srrynn 30 Ut. /sn. sl kulla
nılarak, son günlerdeki su sı.

leri olan festivaller, ülkeler 
ve toplumlar arasında kardeş 
Uğiu. insanlık sevgisinin ge
lişmesine hizmet eder. Gemlik 
halkı festivale katılım ttim 
ekiplere kucnldûınnı ıırnuş, 
kardeşlik ve sevgi sunmuş, 
tür” dedi.

geçit töreni başliyor

11. Gemlik Festivaline ka
tılması beklenen Maliye ve 
Gümrük Baltanı Ahmet Kurt- 
cebe Alptemuçin, Cumhur
başkanı Kenan Evren’in İs
tanbul’a gelmesi nedeniyle a- 
çılış törenlerine katılamadı. 
Törenlere Bursa Valisi Zekai 
Gümüşdiş üe Bursalı parla
menterlerden Fahir Sabuniş 
tyhan Aşkın ile kalabalık bir 
davetli topluluğu katıldı.

Açılış konuşmalarından son 
ra festival kervanı protoko
lün önünde gösteriler yaparak 

km timiz tamanıetu gideriScv 
çektir.” dedi.

Sanayici Habersiz 
Kesintilerden Yakınıyor

Son günlerde elektriğin ha
bersiz olarak gelişigüzel ke- 
sUmesiı başta sanayicilerin 
yakınmalarına nedçaı oluyor.

Ikl haftadır elektriklerin 
zamansız kesilmesi nedeniyle 
İşgücü kaybına sebebiyet ve
rildiğini ve güç durumda kal- 
ehklanıu söyleyen sanatkjftra 
lar ve sanayiciler tek bu 
dunundan yakmıyorlar 

geçti. Festivale Bursa Kılıç 
Kalkan, İstanbul Folklor Der. 
neği, Gemlik lisesi, Gemlik 
Kız Meslek Lisesi folklörcü- 
.eri, Polonya Dabımvacy-Ka- 
tovice folklor ekibi, Bursa 
Zafer ekibi katıldı. Geçit tö
reninden sonra protokol fes
tival reyonlarını ve fotoğraf 
yarışmasında derece alan fo
toğrafları gezdi.

Gece halka açık olarak kor
donda yapılan gösteriler ses 
sanatçıları Emel ve Erol Bü- 
yükburç, Türk Halk Müziği Sa 
natçısı Ali Gürlü, Türk Sanat 
Müziği Sanatçısı Jale Ertürk 
ye Gemlik’li Türk Sanat Mü. 
z:ği Sanatçısı Oktay Yıldırım 
katildi. Bu yıl 10 binin üstün
de kişi tarafından izlenen fes
tival, geçmiş yıllara göre or
ganizasyon bakımından ve il
gi bakımından, üstündü.

6 Temmuz günü festival e- 
kipleri Küçük Kumla, Umur, 
bey kasabalarında ve iskele 
meydanında gösterilerine Ide- 
vam ettiler. Bu arada festiva
le Avusturya ekibi de katıldı. 
Kabotaj bayramında yapıla
mayan deniz gösterileri ve 
yarışmalar sgat 16.00 da is
kele meydanında yapıldı.

Milton Restaurant’ta gece 
yapılan festival balosuna Ma
liye ve Gümrük Bakam Ah
met Kurtcebe Alptemuçin. 
Bursa Valisi Zekai Gümüşdiş, 
Anap’lı 16 parlementer ile 
işleri ve siyasi partilerin Bur
sa tl Başkanlan katıldılar.

GÜZEL SEÇİMİ

Festival balosunda yapılan 
güzellik yarışmasına üç aday 
katıldı. Seçici Kurulu Vali 
Yardımcısı Hlalit Tokullugil 
ile Anap Adana Parlementeri 
Nurettin Yağanoğlünun eşi 
Latife Yağanoğlu, Anap Is. 
tanbul Parlementeri Besim U- 
ter’in eşi . Nesrin îlter ve 
Naciye Gökçen yaptılar. Uç 
güzel seçici kuru önün
den iki kez giysiere

D. S. 4 <te

Dördane Rampasındaki 
Kazada İki Kişi Öldü

Hıuli ÖZSAYIN

Gcrnik . Bursa arasında 
meydana gelen kazada Gem
lik’ti iş adamlarından Kemal 
Avcı (28), Nihat Eldern. (48) 
feci şekilde öldüler.

Geçen hafta cuma gecesi 
meydana gelen olayda Gem- 
Uk'li iş adamlarından Nihat 
Eldern yönetimindeki 34 TZ 
376 plakalı Fort Tanus mar
ka özel oto, aşın hız nedeniy
le bankette park etmiş dunun 
da bulunan bir kamyona çarp 
ti. Kaza sonucu Kemal Avcı 
Nihat Ülker olay yerinde ha
yatlarını kay|>ctti. Kazaya 
neden olan kamyon da olay’ 
yerini terk ettiği belirlendi.

Festivale ikinci gi'ın katılan Avusturya Halk Dansları 
Gurubu Turizm ve Tanıtma Derneği önünde gösteriler 
yapti. (Fotoğraf : Hadi Özsaym)

DELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN AYI TOPLANTILARI Dini
Belediye Meclisinin uzatı

lan Haziran ayı toplantıları 
geçtiğimiz hafta sona erdi. 
Meclis çalışmalarının, sonun
da Sodep’li üç üye ile Anap’ 
h Bilal Kara ve bağımsız 
Burak Çorum meclisi “gün. 
dem bitti gerekçesiyle” terk 
etti.

Meclisin açılmasından son
ra eski tutanağın okunaralc 
kabulü ile gündeme alınacak 
önergeler oylandı ve kabul 
edildi. Daha sonra imar ko
misyonundan gelen Borusan, 
Azot, Çimtaş ve Marmara 
Kimya Sanayi ile ilgili ek 
imar planı raporu okundu. 
Kuruluşiarca çizdirilen plan
lan komisyona havale edildi. 
Komisyonun ilgili arazilerde 
“yerinde inceleme” yapma 
karan aldı.

Daha sonra Sodep’li üyeler 
Mustafa Siplıayi, Necdet Bu
luk, Sadullah Süzer ile Anap’ 
lı üyeler Bilal Kara, Sadi 
Ertür, Nazif Ünal, bağımsız 
üye Burak Çorum imzalı öner 
genin okunmasına geçildi. 
Meclise SODEP'li üyelerle 
Anap’lı üyelerin ilk kez soru 
önergesi verdiği gözlendi, 
önergede belediye başkanı 
Hakkı Çakır'ın yıllık çalışma 
planında, dört yıllık çalışma 
programında bulunma
masına karşın kordona yapti 
nlari mozaik işinin usulsüz 
olduğu, meclisçe alınan bazı 
kararların uygulanmadığı 

OOOOOOeOOOOOOOOOOOOCXlOOOOOOOO0OCXXXX>OOCX>OOOO

Bir Gezinin Ardından
Geçen haftaki yazımızda Ege ve Akdeniz kıydanndaki te

mizlikten söz ederken “-Gördüğüm temizlik karşısında bir 
Gemlik'ti olarak utandım", “bu basit işleri başaramazsak, da 
ha büyük işlere yöneimiyeüm" demiştimJlçede küçük işlerle 
başlıyamı işe sonrası geEr diyoruz.

Ege ve. Akdeniz’de gazino ve çay bahçeleri şöyle :
Akçay'da gazinolar geniş bir kordonun arkasında, büyük 

bölümü masa ve sandalyelere ayrılmış, çay ocağı ihtiyaç ka. 
dar. Bunun arkasında yaj’alann girebildiği bir yolu mevcut.

belediyeye ait otobüslerden 
çıkan lastiklerin bir lastikçi, 
de kullanılması olayı yer yer 
tartışmaların çıkmasına se
bep oldu. Önerge üzerinde 
yapılan uzun konuşmatardan 
sonra başkan Hakkı Çakır 
öne sürülen iddiaları cevapla 
dı. Oylamada önergeyi veren 
üyelerden Nazif Ünal başka
mı lehine, Sadi Ertür ise 
‘ne oylanıyor” diye anlama- 
lığını öne sürerek oylamaya 
katılmayınca başkanın çalış
maları çoğunlukla ohımlu 
bulundu.

Gündem, maddelerinin biti
minden sonra Başkan Çakn'm 
meclise getirdiği önergele
rin okunmasına geçildi. Bu 
arada Sodep’li üyeler, günde
min bittiğini meclisin Baş
kanın önerilerim görüşmesin 
nin usul yönünden sakıncalı 
olduğunu söylediler. Yeniden 
başlayan tartışmalardan son
ra Sodep’li üç üye ile Bilal 
Kara ve Burak Çbrum mec
lisi terk etti. Bir ara dışarı
ya çıkan Sadi Ertür, meclis 
salonuna yeniden geldiğinde 
meclis çalışmalarına devam 
ediyordu ve başkanın önerge
si okunuyordu. Söz alan Sadi 
Ertür, bir yanlışlığa yol açıl
maması için toplantının erte
lenmesini istedi. Başkanın 
getirdiği gündem maddelerin 
de günlerdir ilçede tartıyruım 
yapılan Küçük Sanayi Sitesi

D. & 4 de
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“KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ” 
VE BİR AÇIKLAMA

Yazan : Erkan MUTMAN 
Gemlik SODEP İlçe Başkanı

İki hafta önce bu gazetede Ali Aksoy imzası ile bir yazı 
yayınlandı. Yazar, hiçte ciddi olmayan bir ifade ile SODEP’İ 
ve partimizin belediye meclis üyelerini eleştiriyordu. Gemlk 
kamuoyunun gerçekeri. öğrenmeleri için bu cevabı yazma ge
reğini duyduk. Bize bu fırsatı veren Sayın Aksoy’a teşekkür 
ederiz.

Al Aksoy’un partimizi eleştirmesini yadırgamıyoruz. Zira 
bu zat SODEP’in ilk kuruluşunda partimize kaydını yaptır, 
mış, daha sonra beklediklerini alamayacağını anlayınca isti, 
etmişti. Hırçınlaşması buradan kaynaklanmaktadır.

Ali Aksoy çok İyi bilir ki, siyasal bir kuruluş olan partile
rin çalışma dereceler camlardaki tozlarla değil, yaptıkları işe 
göre değerlendirilir.

Sodep’Ii üyelerimizin belediye meclisinde fiilr ürettikleri, 
başkana ve bazı ANAP’lı meclis üyelerine 1580 sayılı yasayı 
—tıpkı birer öğretmen gibi— öğrettiklerini, Gemlik’imizde 
duymayan kalmamıştır. Ama Ali Aksoy’un bundan haberi 
yoksa, bu kusuru kendisinde aramalıdır. Meclis üyelerimi
zin çok konuşgan olmaları bu üstünlüklerinden ileri gelmek
tedir.

Şimdi gelelim "KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ” meselesine :
Evvela açık yüreklilikle ifade edelim kİ, biz Sodep olarak 

kooperatifçiliğe karşı değiliz. Olmamız da mümkün değil. Zi 
ra kooperatifçiliğin teanlinde İnsan sevgisi, ezilenlerin hitnuaye 
edilmesi duygusu vardır. Ve bu iki haslet SOSYAL DEMOK. 
RAT OLMANIN ifadesidir. Bize deniliyor ki “Madem öyle, 
siniz, neden Ertür’ü destekliyorsunuz? ” Biz bu sorunun ce. 
vabını kooperatif başkanına da, soranlara da verdik. Dedik 
ki :

Bu Sadi Ertür meselesi değildir. Sadi Ertür yerine herhan 
gi bir samdan vatandaş da olabilirdi Bizim yine yapacağımız 
bu olurdu. ““ Neden mi, sayın Aksoy ? İşte cevabı :

Cevabımız bu soracağımız sorunun içersinde bulunuyor. 
Soruyoruz küçük sanatkârlara ve Gemlik kamuoyuna :

" Kurulması istenen küçük sanayi sitesinden yalnız koo
peratife kaydını yaptıranlar mı istifade etmeli, yoksa, dükka 
m' olsun olmasın bir iş yeri kurmak isteyen tüım san’atkar 
lar mı ?

Eğer kooperatif üyeleri “Yalnız biz yararlanmalıyız, diğer 
terinden bize ne” diyorlarsa—Zaten öyle diyorlar— bu mantık 
yanlıştır ve SODEP böyle bir düşüncenin yanında olamaz ve 
onu savunamaz.

Yok... "Kooperatife kayıtlı olsun veya olmasın her san’at- 
kar bundan yararlanmalıdır” deniliyorsa, biz bu düşünceyi 
saygı ile karşılar ve yürekten destekleriz.

Yalnız burada bir mesele çıkıyor ortaya ve bu mesele bi. 
zlm meclis üyelerinin düşüncelerinin temelini teşkil etmek
tedir. İmar planında sanayi sitesi sahası olarak gözüken yer 
bugünün Gemliğin tüm sanatkârına yeter mi ? Boyu 455 met 
re, derinliği 50 metre olan bu yerin yüz ölçümü 22.500 m2 dlr 
Sanayi sitesi buraya kurulacak olursa, arazinin enaz o/o3Ou 

. yollara ve araba parkına gidecektir. Geriye kalacak kullum 
lir saha 15 dönüm civarındadır.

Bizi tenkit edenlere şimdi soruyoruz, “ bu arazi bugünün 
Gemlik san’atlıanna bile yetmezken, 5 sene, 10 sene sonra 
konta yetişecek yeni san’atkariar İçin ikinci, üçüncü siteler 
mİ kurulsun t Bu düşüncedir İd bizi, İmar planı mecliste gö
rüşülürken “ Sanayi sitesi, kamyon garajı ve zeytin depola
ma tesisleri olarak gösterilen yerler küçüktür ve uygun de
ğildir” diye plan İçin İtirazımıza temel teşkil etmiştir. Daha 
açık bir İfade İle biz SODEP olarak sanayi sitesi kurulmasına 

karşı değüiz.,..Bİz bu yerin ihtiyaca cevap vermemesi nedeni 
uygun olmadığım söylüyoruz. Uygun bir yer bulunduğu tak 
(lirde sitenin kurulmasına elimizden gelen yardımı esirgemL 
yeçeğiz.

Bu sahanın sanayi sitesine yeteri olmadığı kanaatimiz,Sa
nayi Bakanlığının 4 Haziran 1985 tarihinde kooperatife ve I 
Gemlik Belediyesine bir yazı ile (İç kabul edilmekte ve yerin ı 
Terme Oteline kadar genişletilmesi önerilmektedir.

Kooperatifin bütün sızlanmaları, daha önce yeşil saha ola- 
larak gösterilen 2,5 dönümlük bir yeri ucuz fiatia almış oL 
malan vg burasının değerlendirilmeyeceği korkusundan kay- | 
naklanmaktadır. Böyle düşünen kooperatif ortaklan haklı 
olabilirler. Ama öbür taraftaki arsama sahiplerini de düşün- < 
mek mecburiyeti de vardır. O arsa sahibi de yerinin değer 
fiatı bulmasını istemektedir ve O’da haklıdır. Çünkü ateş düş ] 
tüğü yeri yakar.

Bu .durumda belediye meclis üyeleri ne yapmalıdırlar? El
bette İti en güzel yol, adil olan yoldur. Ne kooperatif kazan- i 
zatısın diyemalsahıbi zarara uğratılmak, ne dç, mal sahibi
ni kazandırmak için kooperatif zor duruma düşürülmelidir. A | 
çık yüreklilikle ifade ederiz ki, şayet bu yer küçük sanayi 
sitesi için uygun ve de yeterli bir yer olsa idi, Sodep meclis 
üyelerinin parmaklan kooperatif için kalkardı. Ama uygun 
değildir. Ve biz yalnız bu sebepten vatandaşm tapusu 
nun delinmesine izin vermemekteyiz. TEK kurumunun istim 
lâk etmek istediği arsalar için de bu davranışımızı sürdür
dük ve vatandaşm yanında olduk.

Diğer bir önemli nokta kooperatif aleyhine çalışmıştır. Ne. 
dir bu ?' İstimlâkin gecikmiş olması. Krediniz 7 Ocak 1985 
tarihindg çıkacak ve siz 6 ay müddet zarfında istimlâk yap
mayacaksınız ve vatandaşa “ Sakın olalti yarinde binşey yap 
maya girişme... bizim istimlâkimizi bekle” diyeceksiniz ve 
vatandaş siz bekleyecek öylemi!? Pgki...kaç ay, kaç sene bek 
leşin sizi? Böyle mantık olur mu?

Bütün kooperatif üyeleri başkanlanndan ve de avukatla
rından şunu sormalıdırlar : “ Anap gurubunun her meselede 
SODEP üyelerine karşı gurup karan aldıklarım bildiğiniz 
halde, böyle önemli bir iş için neden bir gurup kararının da 
kooperatif için alınmasını sağlamadınız?

İkinci sorulan şu olmalıdır : “ Kredinin çıktığı 7 Ocak’tan 
bu tarafa siz yöneticiler belediye başkanııun arabası ile An- 
karalarda iş takip ettiniz. Hangi Sodep’Ii meclis üyesinden 
veya bir başka yetkilisinden kooperatife yardımı istediniz. 
Bu aradaşlaria hiç görüştünüz mü ?”

Ve üçüncü sorularında “ Sadi Ertür meselesi için meclis 
karar verdiği gün hanginiz meclise gelip olayları izlediniz? 
Hıuıgin'tz, bu konuda önleyici bir tedbir aldınız ve ne yapti, 
mz ? ” Kooperatiften maaş alacaksın, hiçbir çalışma olmayac 
cak ve dava kayıp olunca bunun sorumlusu 4 Sodep üyesidir 
diyebileceksin ve senin bu laflarına inanacaklar öyle mi bay 
Aksoy? Şimdi anlaşıldı İtimin turp suyunun neden bulunma 
dığı.

Toplumculuğu, kooperatif çil’ği ve mülkiyet haklarım bizim 
le tartışacak durumda değilsiniz. Görüşlerimiz ayrıdır. Bizim 
mülkiyete saygılıyız ve hiçbir kurum ve teşekkül ha tın için 
vatandaş haklatma tecavüz edilmesine aracı olamayız. Olay 
larm böyle gelişmesinin mes’uliyeti kooperatif başkam ile 
sîzindir bay Ali Aksoy. Üyeleriniz bunun hesabım 4 Sodep’Ii 
üyeden değil sîzlerden sormalıdır. Ve ilerde utanacak kimse
ler olacaksa, bunların, başında hiç şüphe yok siz olacaksınız 
Bay Ali Aksoy.

Umurbey’e Yağmur Yağdı
Perşembe sabahının alacakaranlığın^ Umurbey*lüer biı. I 

yük bir sevinçle yataklarında doğruldular. Eşler birbb-terig İl] 
dürtüyor, “Duydun mu su sesi geliyor” diye fısıidaşıyoriari. 1] 
Herhalde muslnklan açık bıraktık diye düşündüler. Soa tir. 11 
kaç haftadır bir gereği kalmadığı için musluklara pek «likidi 111 
ettikleri yok. Çünkü musluklardan artık su değil, Anai». 11 
lu ezgilerini andıran iniltiler duyuluyordu ve onlar bu tese 11 
bayağı alışmışlardı.

Ama o sabah duydukları düpedüz su şırıltıyıydı, ve mut. II 
hıklardan değil dışarıdaki su oluklarmdan gefyordu. Umur- İl 
bey1 liler, “Eh kocaman Allah yine imdadımıza yetişti”, det. I 
ler ve don gömlek dışarı fırladılar. Ellerine geçen I |
ı,-ovajnn, plastik kaplan su oluklannm altına dizdiler. Sniar | 
kaplarda köpüklendikçe neşeleri artti ve içlerinden bazitin 
çocuklukiarmda belleklerine yerleşen, “yağ yağ yağmur...’’ te. 
kerlemesini mmldanmaya başladılar. Evet işte bu wnhfc, I I 
yüzlerini bu serin yağmur suyu ile yıkayabilecekler, biriken 
bulaşıklar ve belki de çamaşırlar yıkanacak, helaıar tenute.! 
nebilecekti.

Bu anlattıklarımız rüya değil, ‘ayniyle vahidir’ ve ümut 
bey haikııun büyük bir kısmı aylardır susuzluk çekmektefe.1 
Gerçi Sayın Belediye Başkam bir ay kadar önce Bursa Ha. 
İdmyet'e verdiği fotoğraflı demeçte, Umurbey’in su sonımnB । 
en sonunda çözümlediğini muştulanuştır ama son bir ayte | 
değil bol suya kavuşmak, köyde susuzluk tepe noktasına doğ. | 
ru tırmanışa geçmiştir. Eskiden günaşırı yanm saat su atin ' I 
semtler şimdi büsbütün susuz kalmıştır. Herkes plastik bidon, 
larla su peşine düşmüştür.

Umurbey’in su derdi yeni değildir. Lalen görünen odar U 
milyonlar harcanan ovadan su basma işi, teslim alınan tom- 
panm arızalı olması nedeniyle şimdilik çıkmaza girmiştir. 
Son denemeler bunu gösteriyor. Başka çareler düşünühussl 
zamam çoktan gelmiştir. Umurbey büsbütün susuz bir köy 
değildir. Nitekim köyün aklı eren eskileri -Belediye Başkank 
ğına bazı öneriler getirmektedirler. Boşa akıp giden sulardan 
yararlanılabilir. Ne varki başkan bu önerilere kulak asmaz | 
görünmektedir. Seçim zamanının vaadleri pek tez unutulu
yor ülkemizde. Daha seçimlere önümüzde bunca yıl var deai. 1 
îiyor besbelli. Lafın burasmda sizinle paylaşmak istediğim tir 
fıkra geldi aklıma. Belki biraz neşeleniriz.

Efendim vakti zamamnda, marifetli kişileri ödüllendim ' 
bir padişah varmış. Sarayın kapısına bir gün sıska ile bir hır
pani köylügelmiş. Marifetini sormuşlar, vakit verirseniz be» 
bu eşeği konuşturacağım demiş. Padişaha iletmişler, al aşağı 
ver yukarı beş yıl içinde eşeği konuşturması konusunda an
laşmaya varılmış. Beş yılda adam eşeğe konuşma öğretecek 
padişahtan ödülünü alacak. Yoksa boynu vurulacak. Eşek 
tavlaya,, adam da seyislerini yanına bir güzel yerleşmiş. İrisi
nin de karınlan tok sırtlan pek. Adamm bütün gün tembel 
tembel yatıp semirdiğini gören seyisbaşı bir gün adama, “Ne 
olacak senin bu halin, günün birinde kellen gidecek biliyor 
musun?” diyecek almuş. Adam yattığı yerden, “Tasalanma 
ağam,” demiş, "daha önümüzde beş yıl var. O zaman dek ya 
ben ölürüm, ya eşek ölür,, ya da padişah!”

İşte böyle sevgili Umurbey’Iiler, Şimdi hep bir ağızdan :
“Yağ yağ yağmur, teknede hamur, yollarda çamur, ver 

Allahım ver sellice yağmur!”
Bir UmurbeyTi

ÖĞRENCİLER
BÜTÜNLEMEYE KALDIM DİYE

ÜZÜLMEYİN

Gazeteniz Gemlik Körfezi 
Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz

KAYIP

ADAPAZARI İLİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN AL
DIĞIM NÜFUS KAĞIDIMI KAYBETTİM hükümsüzdür

Hacı Osman Güven

Sınıfınızı Geçmek İstiyorsanız 
KUMLU DERSHANELERİNİN 

Bütünleme Kurslarına Katılınız.

Dershanelerimizin Başarısını 
Kurslara Katılan Arkadaşlarınızdan 

Sorunuz.

Bütünleme Kurslarımızda 
Konular Ayrıntıları ile Anlatılıp 

Her Konu Sonunda Sınav Yapılır. 
Tüm Kitap İki Kez Tekrar Edilir.

KURSLARIMIZ

1 TEMMUZ - 25 AĞUSTOS

Haftada Üç Gün 
KAYITLAR BAŞLAMIŞTIR.

Not : Smıfmı geç«m«y»n öfrencilon kurs yan ücreti 
geri verilir.

KUMLU DERSANELERİ
Tlf : Bursa 90465 

Gemlik 4588
İzmit 14028

Gölcük 4876
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Gayrimenkulün Açık Artırma tlânı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya Ne. : 381/8 SoU$

Çok sayın okurum! Okumayacaksın, yemeye, 
çeksin, sesini çıkarmayacaksın! Daha ileri gider
sen. dilinde sesin de kesilebilir. Türkiye’de de. 
mokrasi: bir özlemler ülkesi olmayı sürdürüyor 
Türkiye’de Demokrasi’de yaşayacaklarını; h?r- 
şeyierinin olacaklarını sananlar bugünlerde ka- 
rsmsariığm içine itilmişlerdir. Boyunlar büldil- 
müş. mokrasi dünyasın^ kara örtü örtülmüş, 
tür.
Yapılan kâğıt zar:’in, her yanından kemirmiş; 
önüne geçilmez yaralar açmıştır. Neden kâğıt 
zaman? *ORTADİ3EK’ sürgünleri okuyamaya
caklar dağarcıklarına birşeyler koyamayacak, 
lanhr. Bu tablo içinde, dara-zora direnme gücün 
den yoksun kalacaklar. Kâğıt zamları okuyan, 
lan güç durumda bırakırken, bilinçlice yapılan 
kâğıt zamları, okuyanları güç dununda bırakır
ken csrtsdirek’i sürgüne göndermiştir.

Sayın Özal’ın. dikensiz gül bahçesi yaratmanın 
S tutkusuna çıkarmış okuyanları zor duruma sole, 
fi muştur; yargıç önüne oturtmuştur. Okumanın 

bilinçlenme olduğunu bilen karanhk yönetimler, 
geçmişte de bu yöntemi izlemişlerdir. Kitap o- 
kuyam, prangaya vurmuşlar; ellerine söndürül, 
miiş çıralar tutuşturmuşlardır.

Kâğıda yapılan % 49’luk zammın boyutları 
okurun kesesini de aşmışken. Sayın Özal, aydın 
insan yetiştirmenin yollarını da kapamıştır. Bu 
zamla rm kokusu okullar açıldığında, daha da 
derinlere inecektir. Yönetim bugünden, kendi

felsefesine uygun kitap basımlarının hazırlığına 
da başlamıştır. Bu yönetimin, öğrenciye öğret, 
mene balaş açısı; iletkinin iki ucu denli sivridir. 
Gelecekte yetişecek kuşaklar; bu iki sivri uç a- 
rasında yetiştirilerek, hükümetlere boyunları e- 
ğlk insanlar olarak hizmet vereceklerdir.'

Demokrasiye, topluma, sağdan bakanlar; İren
di sağ felsefeleri doğrultusunda solu dışlayarak, 
adam yetiştireceklerdir. Böylece koltuklarım da 
sağlamlamış olmanın rahatlığı için görev! yapa
caklardır. Kâğıda % 49’u koyan düşünce; de
mokrasiyi rafa kaldırmanın da yollarım araya
rak, okuyucuya dönük tüm olanakları ortadan 
kaldıracaktır.

Yarın okullar açılacaktır; -hükümet, kendi fel 
seferiyle yoğrulmuş okul kitapları basacak, be
yinler yıkayacaktır. Çocuklarımız, gençlerimiz; 
yönetimin kaldığı sürece, çağdaş velilerden yok. 
sunlaşacaklardır. Hükümetin, topluma bakış 
felsefesi hiçbir zaman sola ödün vermeyecektir.

Türkiye, karanlık bir tünelin içinde toplum o- 
larak. Bu karanlık tünelden geçiş, uzun zaman
lıdır. Bu uzun zaman i çinde mollalar da yetişe- 
cek, Türkiye mollalardan oluşmuş, sarıklı şal
varlı yeldirmeli Atatürk Devrimlerine karşı in
sanların ülkesi olacaktır.

İşte bu karabasan ortamında Türkiye’nin sıy
rılarak insanlarına ‘Bahan yaşatmak’ zorca oL 
malıdır. Kaçan tiren aynı tiren olamaz.

Şuyun izalesine GemHk Sulh Hukuk Mahkeme sinin 24 Aralık 1284 tarib ve 1284/208 İfiM— 
511 sayılı karar gereğince satılmasına karar verilse aşağıda beKrükn gayri menkul açık arttmna 
suretiyle salaşa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu Sicilinde kayıtlı Tapunun Gemlik Osmaniye Mşh Laledağı mevfcflade kain 2® jaî 
ta, 405 ada, 19 parsel sayılı 1755 m2 miktarı nzlaki ve imar planı dışmda İmi liman zeytinKk k»p2ı 
taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

KIYMETİ 2.600.000.— lira

ŞATLŞ ŞARTLARI

1— Satış 19.8.1985 Pazartesi günü saat 10.30.10.45 arasında Gemlik Mahkemeleri Yazı İşleri 
Müdürlüğünde açık arttırma suretiyle yapılacak tır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin ğ^75 
ini ve ruçhanh alacaklılar varsa alacakları mecram mm ve satış masraflarını geçmrir şartı jia ihale 
olunur. Böyle bir bedelle aha çıkmazsa en çok ar tbramn taahhüdü baki kalmak şartıyla 22.8.385 
Perşembe günü aym yerde ve aynı saatlerde de ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artfarmada 
da rüchanlı alacaklıların alacağım ve sataş masraflarım geçmesi şartıyla en çok artırana ihale o. 
lunur.

2— Artırmaya iştirak edeceMerfa tahmis edUen kıymetin •/• 10 u otabtatada 
pey akçesi veya bu miktar kadar miR bir bankaam teminat mektabsnn varma 
leri lamındır. Sataş pegta para iledir, aha Mediğmde 20 güntt gecmaaak Mas 
re mehil verilebilir. Dellâliye resmi ihale pulu tapa harç ve masruflan aha 
ya aittir. Birikmiş vergiler satış boMtades ödenir.

3— ipe/tek sahibi alacaklılarla ügülerm (+) bu gayrânetıkal tiaesiadeM hak 
lanın hususiyle fok ve masrafa dair olan iddialarını feyaaafı btagtacr fla oa 
beş gün içinde dairemiae bildirmeleri kazandır; akta takdirde haklan tapa ataK 
ile sabit olmadıkça paylaşmadan haris farakıtaaddhrdnr.

4— Sataş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmene® İcra ve İflfia 
Kanununun 138. maddeta gereğince ihale feshettir. İH anmadaki farktan 
ve */» 10 fo/zden aha ve kefilleri mesel tutuhmak ve hiç bfar hükmi hacet kafam 
dan kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, il&n tarihinden itibaren hırirneta görebfimcta fakı dairede açtk 
olup masrafı verildiği tekdirde isteyen ahoya bir örneği göflderiltıMflr.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatuu kabul etmiş sayılacakları, baş

Bir Gezinin Ardından
(Birinci Sayfadan Devam)

Kuşadası’nda dunun yine aynı. Gazinoların önü araç yolu, 
daha önü ise yayalara yed...

Bodrum’da gazinolar Gemlik’te olduğu gibi denizin burnu
nun bidinde iken, yeni belediye dolgu ile kıyıyı halka açıyor.. 
Marmaris aym özellikleri taşıyor. Ortak özellik, temizlik, de
niz kıyısının halka gezi alanı olarak ayrılması ve çay ocağı 
bölümlerinin kahvehane biçiminde olmayışları.

Yeşili az olan turistik üçe her halde Gemlik. Gezdiğimiz 
ve gördüğümüz her yer yeşil. Yeşillik, deniz, güneş ve temiz 
lik dörtlü oluşturuyor.

Saym Belediye Başkam Hakkı Çakır bir ziraatçı. Ancak 
şunu soy üyeyim, geçen yıl Kaymakam Sayın Mehmet Gü- 
ler’in de gayretleriyle yeniden düzenlenen ilçe girişini gidip 
bugün görün, sararmış otlar göreceksiniz. Yapılan masrafla
ra yazık, istiklâl Caddesinin durumu ise içler acısı. Kavşak 
köprü arası ilk intiba nedeniyle çok önemli ancak bugüne ka
dar bir düzenlemenin yapılmayışı ilçeye ilk girişte bıraktığı 
izlenim olumsuz oluyor. Ahmet Dural Meydanı’ndaki havuz 
maalesef ne düzenli temizlenebiliyor, ne de yeşilliği yukarı
daki saydığım beldelerdeki gibi. Meydan çevresi düzenlenmesi 
yeniden ele ahnmalı, buraya ilçenin “rızkı” olan zeytin veya 
zeytin ağacı anıtı dikilmeli ve ışıklarla aydınlatılmalıdır. 
Parkta bulunan iki havuzun hiç olmazsa yaz aylarında te- 
mlzletilmesi gerekir. Yeşiller arasında tek dinlence yerimiz 
parkı gözümüz gibi korumalıyız.

Ege ve Akdenizdekj turistik yerleşimlerde en önemli bir ö. 
zeDfk temiz ev pansiyonculuğa, motelcilik ve otel işletmecili
ği. Fiatlar belediyelerce saptanmış. Bir de tüm lokantaların 
fiat listeleri kapı önlerinde -dışarda masa konan yerlerde- 
yaklaşık 1x75 ölçülerde tahtalarda yazılı. Halk kazık yeme
den, bütçesine göre karnını doyuracağı yeri ayariıyabüiyor 
rahatlıkla.

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki; turizmin gelişmesin
de bence en önemli etken temizlik, doğa, tarihtir. Biz doğanın 
en güzeline sahibiz. Herşeyden önce ulaşım bakımından büyük 
fentlere yakınlığımız şanssmzı arttırıyor. Dünden bugüne 
kaknaş pek az özelliğimiz olmasına karşın, bunu da koruya
mıyoruz. Belediye ve halk el ele verirse Gemlik bir Kuşadası, 
bir Bodrum, bîr Marmaris olabilir. Bunun İçin gün kaybetme 
den ilgililer üzerine düşeni yapmalı. Çoçuklannuza verebile
ceğimiz en güzel miras temiz, denizine girilcbileon, eskiyi ve 
doğayı koruyabilen bir Gemik'tlr. Bence 2 Noht Cadde üze
rinde bulunan ve her gün biraz daha çöküşüne seyirci oldu
ğumuz -Nemika CnanTann evi- knranhıştınlıp GemHk müze 
sİ yapılmalıdır- Yöresel giysi, el sanatları, fotoğraflarla Gem
lik, taranmış Gemlik’lilerin fotoğrafları vo bulabildiğimiz ta
rihi kanıtlan İmrad^, serglliyerek geleceğe miras bırakabilir, 
yerll.yabancı turistleri çekebiliriz.

Hızlı kentleşme ile yapsatçılann hcrglhı insafsızca yok et
tiği eski Gendik evterj korumaya almmahdır.

Bonon içfa geç kabnmamaf>dn*.

GEMLİK BİZİMDİR 
Şehrimizi Temiz Tutalım 

Çöpleri Yerlere Atmayalım

kaça bilgi almak Lstiyenierin 985/9 izaJei şuyu satış sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza 
başvurmaları ilân olunur.

(+) ilgililer t&biriae irtifak haMn m
hipleri de dahildir, yan iğleri Müdürü

(İc. İf. K. 126)

DÜĞÜN SAHİPLERİNE MÜJDE

DAVETİYEDE UCUZLUK 
DEVAM EDİYOR

Düğün - Sünnet - Nikâh - Gün - Nişan 
Davetiyelerinizi Şimdi Alın Kârlı Çıkın

Türkiye’nin En Ünlü Markalan Olan

İPEK., ATEŞ.
YASEMİN, ULUDAĞ

Davetiyelerinin Zengin Çeşitleri ile Hizmetiniıdeyiz

GELİN GÖRÜŞELİM, 
1 SAATTE DAVETİYENİZ HAZIR

KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ
GAZHANE CAD. ŞİRİN PASAJI TLF : 1
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SORUMLU MUDUR VE SAHİBİ gemlik

KÖRFEZ
Yönetim Yeri '• brtiklAl Cad. Gürçay 

Kat S Tif : 1797 — GEMİ JK

Dizgi ve Bankı :
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayü

Gemlik, Büyük Kumla Dalyan Kaya’da 
Deniz Manzaralı ikişer Kaili 6 Bloktan Oluşan

11

*

*

Özel Plajı
Özel Dinlenme Yeri
2000 m2 Yeşil Alanı
Dinlenme Terası
Oto Parkı
Kanalizasyonu Köy Şebekesine Bağlı 
60-80 m2 ve Dublex Daireler

I
MUR; ERKAJLLAR TLF: 4488-4949 GEMLİK

a
a
a
a

Ussılta ümmE

İLÂN

Gemlik Belediye Başkanlığından
Belediyemize art yolca otobüslerinin kapah zarf usulü ile 

sigortalan yaptırılacaktır. Bu işe ait şartnameler Belediye 
iniz 8.0. İşletmesinde görülebilir.

Tekliflerin 24.7.1985 Çarşamba günü saat 15’e kadar Be 
tediyemiz Başkanlığına verilmesini ilgililere duyurulur.

t. Hakkı ÇAKIR
Belediye Başkanı

İLÂN
Gemlik Belediye Başkanlığından

1— Su İşletmemizin İhtiyacı olan muhtelif çaplardaki 
hat vanalar kapalı Teklif usulu ile ihaleye çıkarılmıştır.

2— Muhammen bedel 6.982.500. TL olup geçici teminatı 
208.875. TL dır.

8— İhalesi 2-1 Temmuz 1985 Çarşamba günü saat 15’de 
Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

4— İhaleye İştirak edeceklerin ihale tarihinden üç gün ev 
velinden müracaatla iştirak belgesi almaları gereklidir.

5— İş ile şartnameyi S.O. İşletmesinden görülebilir.
g__ Posta ile yapılacak müracaatlar dolayını ile meydana

gelecek geçikmeler dikkate alınmaz.

t. Hakkı ÇAKIR
Belediye Başkam

ü . un
TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ

BORUSAN GEMLİK BORU TESİSLERİ SANTRALINA
S BAĞLI BULUNAN TELEFON NUMARALARI 1S TEMMUZ S 

1985 PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN AŞAĞIDA BE- S 
g LİRTİLEN NUMARALAR OLARAK DEĞİŞMİŞTİR.

BORUSAN
GEMLİK BORU TESİSLERİ AŞ.

N ■
|| YENİ TELEFON NUMARALARI :

| 4601 İ li i
I 4602 |
| 4603 g
| 4604 I
| 4605 İ
■■■■BraBnHHaasBaaaaHnnHnnHİ

Festival
çıktılar. Seçici kurul Bursat 
Serpil Peltekoğlu’nu (16) 1L 
Gemlik Festivali GüzeE, Gan- 
lik’Ii Zerrin Gürk^ş’ı Zeyün 
Güzeli, Gemlik’ti Gamze Ala 
lın'ı Sempati Güzeli seçti fes
tival güzeli Serpil Pritekcığ- 
lu’na taçı Bursa Garnian 
Komutanı Cemal Eruç'm 
eşi özgen Eruç giydirdi.

Festival balosunda fotoğnf 
ve ses yanşmalannda derece 
ninnine ödülleri de dsgıtılcı.

Belediye Meclisi
Kooperatifinin teklifi obs 
“meclise daha önce ahnsn ka 
randan vaz geçilmesi istem 
ve Bakanlıktan gelen bir ya
za ile Sanayi Sitesi aJanlsn- 
mn genişlritilmesâ öneriş" 
de vardı. Mecliste kalan AMf 
lı üyeler konu üzerinde yesi 
den tartışmaya ba$tadMr. 
Tartışmalar üzerine bsşksr. 
Çakır, Haziran ayı çahşnah 
rina son verdi.

ZAYİ
Afyon Trafik Şube 

MQMrlQQ8nden almış bu
lunduğum a|ır vaaıta eh
liyetimi zayi ettim.

Hükümsüzdür.
HÜSEYİN AVCI

Av. M. Cengiz Görel Ölümünün 6. Yılında 
Mezarı Başında Anıldı

S Temmuz 1979 günü evine 
giderken öldürülen gazetemiz 
sorumlu müdürü Av. M Cen
giz Görül mrszan başında «-

Ölümünün 6. yıldöoUriıü W 
Senljrlo meslek taşlan vc ark» 
daşlan Adliye Köyündeki nv 
zan başında M, Cengi» 0Ö- 
ral'ı «nrtılM*.
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İLK ARTEZYENDE SU BULUNDU

çakır: “Sıkıntı Aybaşına
Kadar Giderilecek”

Belediye Otobüsleri İle *<
Harsa «t

19 GÜNDE 113 BİNE
YOLCU TAŞINDI
Gendik Belcdiyesi’nin Buf- 1ar.

rt'ssnnl 
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Son günlerde artan su sıkın
tısı yakınmalara yol açarken 
açılan ilk kuyunun aybaşına 
kadar devreye gireceği açık
landı.

ilçe içme suyunu sağlayan 
Nacaklı deresi ve öbür artez
yen sularının azlığı nedeniy
le Haziran ayı sonlarından 
teri ilçede hissedilir bir su 
gıirmhsı başladı. Apartman
ların üçüncü, dördüncü ve da
ha yukan katlama su çık
maz olduğu için yakınmalarda 
arttı. Geçtiğimiz hafta su sı
kıntısını gidermek için DSİ 
tarafından Belediyece açım 
çalışmalarına haşlanan "At
maca Artezyen Kuyusu’nda 
cuma günü sondaj çalışmaları 
sona erdi.

Dûn ikinci kuyunun açıla
cağı alanı DSt ilgililerine gös
teren Belediye Başkanı Hakkı

Çakır, yetkililerden “Atmaca 
Kuyusu” hakkında bilgi aldı. 
80 metre sondaj yapıldığını 
söyleyen yetkililer “kuyudan 
saniyede ne kadar su akaca
ğını ancak pompanın kurul
ması He öğrenebiliriz” dediler.

BORULAR GELİYOR

Açılan artezyen kuyusun
dan yaklaşık 30 sn./litre su 
alacaklarını sandıklarını söy
leyen Belediye Başkam Hakla 
Çakır, şöyle konuştu :

“—İlçemizde sıkıntısı çet
inlen su sorunumuz ini artez
yenlerle mutlak giderilecek
tir. Moto|x>mpu montesi ve 
boruların döşenme işi ile çı
kışı binasının yapımı en geç 
ay başına kadar tamam lana- 
cak ve şehir şebekesine su 
basılacaktır. Bizim mevcut 
•şebekemize eklenerek yeni

bir 30 saniye /litrelik su ile 
sıkıntımız giderileceği kanı
sındayım. Futbol sahası ya
kınlarında açılacak olan ikin

'' Belediye Başkam Hakkı Çakır, “Atmaca” artezyen kuyu
sunda yetkililerden bilgi aldı- Çakır, “Sular aybaşına kadar 
akacak” dedi

ci kuyuda aynı serilik iç'nde 
şehir şebekesine bağlanacak
tır. Sıkıntımız bir kaç gün da
ha sürecektir.” dedi.

sa. Gemlik arasındaki yolcu 
taşıma sayısı gün geçtikçe 
artıyor .

Belediye Otobüs İşletmesi 
ilgililerinden aldığımız bilgi
lere göre geçtiğimiz ay şeker 
bayramında üç gün içinde 
35 bin yolcu taşındı. Öte yan
dan 26 Haziran gününden 14 
Temmuz gününe değin geçen 
19 gün içinde Gemlik-Bursa 
arasında 113 bin, Gemlik ilçe
sinde ise 28 bin yolcu taşındı. 
Yetkililer yolcu taşıma kapa
sitesinin bayram ve turizm 
mevsiminde öbür aylara göre 
daha çok arttığım belirtiyor-

KISA KISA

Gemlikli odun satıcıları Belediye’ye başvurarak zam is- 
tediler. Belediye yetkilileri isteminin incelendiğini söylediler.

Gemlk mahkemeleri. Savcılık, Ticart Sicil Memurluğu ve 
icra Dairesinde Adalet Bakanlığından gelen iki müfettiş 
denetlemelerini sürdürüyor.

Boru’sanm ABD. ye yaptığı dış satım sürüyor. Timımmn 
dan yapılanboru yükleme çalışmaları devam ediyor.

İstiklal-Caddesinde biriken yağmur sularım denfry. akıt, 
mak için döşenecek boruların yapımı işi ihalesi dördüncüde 
talip buldu. Müteahhit Ahmet Kocabay 3 milyon 843 bin İL 
ra keşifbedelli işi ihalede aldı ve çalışmalara başladı.

Kantar ve ölçü aletlerinin yıllık muayenesine 18 Temmuz 
günü başlanacak, ölçü ve tartı aleti kullananlar 9 Ağustos 
gününe kadar belediye’ye başvuracak ve aletlerini muaye
ne ettireceklr.

dürlüğu

deniyle yolcular arasÖda

rüiyor. öğrendiğinize g ir

Bursa Belediyesince 
yapılacak olan durak 
güne kadar herhangi 
reket görülmüyor.

Rr

Belediyesince yaptırılacak 
lan durak düzenlenmesi
Bursa Belediyesinin daha n 
beklediği merak konusu ol 
mağa başladı.

Kaymakam Mehmet Güler
Festival Nedeniyle Teşekkür Etti

Üçe Kaymakamı ve Festi
val Düzenleme Komitesi Baş
kam Mehmet Güler, gazete
mize yaptığı açıklamada 
GemUk Festivaline emeği 
çeniere teşekkür etti.

Kaymakam Mehmet 
ler’tn açıklaması şöyle

11.

Gü-

—11. Gemlik Turizm Fes-

12 Yoksul Çocuk Sünnet Ettirildi
Gemlikspor Şampiyonluk Gecesi 
Eğlenceli Geçti

Gemükspor’un birinciliğe 
yükselmesi nedeniyle düzen- 

miiii

o

Gemlikspor’ıın Şampiyonluk gec-cshıdo 12 yoksul çocuk 
sünnet ettirilin. Kulüp yöneticilerinin bu davranışı morunun 
fuk yarattı. Fotoğrafta çoenkten sünnet olmuş bir tüle görü 
«yor. (Fotoğraf s Had» ÖZMAYIN)

kutlanmıştır. Festivalin gerek 
tivali bu yıl daha görkemli 
hazırlanmasında gerekse fes
tival günü yardımlarını esir
gemeyen sivil ve resmi şahıs
lara,' maddi ve manevi yar. 
dunlarından dolayı teşekkü
rü borç bilirimi.”

Umurbey’in Geleneksel Dede Günü Kutlandı
DAZ ALİ PAŞA KİMDİR

. Umurbeyllilerin geleneksel 
“Dede” günleri mevlit okuna
rak ve yemek yenerek kutlan 
dı.

Aytepe’de mezarı bulunan
”Daz

Ali Paşa” adına düzenlenen

tir .Öldüğünde cneza:

lenen "Şampiyonluk Gecesi 
çok eğlenceli geçti.

“Kara Ali Paşa” veya

dedi.yorum.1
Bursa

rıhın üç
gnzinolanndan çağ- 
solistin renklendirdi.

TY>kcan 
Gecede 

Mehmet 
başarı

larından dolayı 
makam Güler 
ran 1. ligde do

Gece geç saatlere kadar eğ 
lonce içinde geçti.

ği gecede sünnet olan yoksul 
çocuklar için yapılan açık ar. 
tırmada 200 bin lira toplandı.

kutladı. Kay. 
'•-Başanlannı- 
devmıum dili.

Komiseri Sclahattin 
ve davetliler katıldı, 
konuşan Kaymakam 
Güler, Gemliksporu

Manastır Gazinosunda 
pılan şampiyonluk gecesine 
İlçe Kaymakamı Mehmet Gü
ler, Emniyet Amiri. Kemal 
Balık, Merkez Karakolu Baş-

“Dede” gününe ilçe Kayma
kamı Mehmet Güler ve eşi ite 
davetliler ve Umurbey’liler 
katıldılar.

Umurbey Belediye Başkam 
Hüseyin Karpat, geleneksel 
“Dede” gününün çok eski bir 
geçmişi bulunduğunu söyle
di. Karpat şöyle konuştu :

— Uzun yıllardan beri U- 
murhieyliter bir dileklerinin 
veya arzularının yerine gelme
si için Aytepe’de mezarı bulu 
nan ‘Daz Ali Paşa’ da ‘Dede’ 

yapalım diyerek tellallar vasi 
tasıyla köyde duyuruda bulu 
nurlar. ‘Dede’ gününe dışarı 
dan davetler yapılır. Dede ya 
pan geleneksel köy yemekle
rin olan düğün çorbası, sarma, 
dolma, düdük hamur hazırlar 
börek, çörekler yapılır gün gel 
(Eğinde Aytepe’de mevlit oku 
nur ve yemekler yenir. Bu 
gelenek köyde kaynaşmayı 
sağlıyor nefis bir gün yaşanı
yor. Daha sonr aDaz Ali Paşa 
mn mezan ziyaret ediliyor.

Daz Ali veya Kara Ali Paş

sırasında Osman Beyin kon ı 
tanlarından olduğu, daha »o - 
ra ise oğlu Osman Gazâ’nin i ı 
nmda sağ kolu olduğu rrvay t
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DEÖİHOİI

“AÇIKLAMA” SONRASI

18 Haziran günlü yazımızda-, Küçük Sanayi Sitesl’ne ay
rılmış yerin ortasına “Benzinlik” kurulmasını öneren bele
diye meclisi kararım eleştirmiştik. (Sanayi Sitesi, Sadi Er
tür ve Gemlik SODEP başlıklı yazımıza, üç hafta sonra 
ra yanıt geldi. Geçen hafta bu sayfada çıkan, (“Küçük Sa
nayi Sitesi ve Bir Açıklama”) başlıklı yazıyı, “Yazan : Er. 
kan MUTMAN. Gemlik SODEP İlçe Başkam.)

Sayın Erkan MUTMAN, “görüşümüzü eleştirmekle ye. 
tinmek” sınırım aşarak, şahsıma yönelik “ çok kalitesiz ” 

- bir ushıpla belediye meclisidekî üyelerinin “marifetlerini’* 
(!) savunuyor.

Gemlik SODEP’i, bu partinin Ankara’daki yöneticileri de
ğil buradaki “düzey” yönetiyor. Sayın Erdal İnönü’nün “say
gın” Üslûbunu partinin her düzeyinde görmek mümkün de. 
ğil. Ne yapalım ?

Benim için “bu zat” ve “Bay Ali Aksoy” diyen eski dost
lumuzun bu hitaplarına teşekkür ederiz. İnsanın bütün me
rakı “ protokole dahil zevat ” a katılmak olunca eski dost 
hıklar vızgelir. Uyarıcı açık eleştiriler görülmez bile...

Yazı, sayın Mutman'm îmzasım taşıyorsa da yazıya ege-
Yazı, sayın Mutman’m îmzasım taşıyorsa da yazıya ege

men mantık sayın Necdet Buluk’tan, “yazmanlık” ise sa
ym Mustafa Küçüksipahl’den... Yoksa saym Mutman’ı ka
lem- kağıt île bîr odaya kapatıp, altı saat beklesek o yazı
ma altı satırım yazamaz. Nereden mi bilirim ? CHP döne 
nündeki ‘ilçe sekreterliği” başarısından (!)... Beraberdik de...

(“Bu zat” ilk kuruluşunda SODEP’e girdi, fakat daha 
sonra beklediklerini alamayacağım anlayınca istifa etti.) Bek 
lediklerinl almak için SODEP'te kalanlara ve daha sonra “a- 
lanlara” ne mutlu...

# # «
Belediye meclisinde alman, ilçe çıkarlarına ters,sanayi si 

tesi yapı kooperatifinin aleyhine ve yerel seçim öncesi tüm 
siyasal partilerin vaadlerinin aksine olan karar nasıl ? Eli
mizde meclisin 13.3.1985 günlü toplantısında alınmış 985/ 
M.94 saydı aran aynen söyle :

( Gemlik tapusunun pafta 46, ada 126, parsel 2 sırasında 
kayıtlı yerin, Küçük Sanayi Şile’sinden çıkartılıp Akarya 
kıt ve Yıkama Yağlama Servis istasyonu yapılmasıyla ilgi 
H talepte sözkonusu yerlin Bursa-Yalova devlet karayolu it
aatinde olduğu, yolun en işlek kollardan birini teşkil ettiği, 
bu nedenle buradan geçen vasıtaların ihtiyaçlarını karşıla 
yacağı gibi, aynca, Hamîdiye Mahallesi Gemlik girişindeki 
mevcut akaryakıt istasyonunun bulunduğu yer, planda mi 
nibüs garajı olarak belirtildiği, keza Gemlik çıkışında sağ 
tarafta mevcut benzin istasyonunun da kaldırılacağı, bu iki 
istasyonun kaldırılması ile gerek karayolundan geçen araç, 
laraın, gerek şehir ihtiyacının, kurulması istenen akarya
kıt istasyonundan karşılanacağı gibi akaryakıt ve yıkama 
—yağlama işinin küçük sanayinin bir dalı olması nedeniyle 
siteye girip çıkacak vasıtaların bu daldaki ihtiyaçlarım İcar 
şılayacağı hususları göz önüne alınarak münasip olan bu 
arazi üzerine akaryakıt, yıkama yağlama ve servis istasyo
nu kurulması için imar planında tadilât yapılarak küçük 
sanayi sitesinden çıkartılmasına ve bu amaca tahsisine üye 
lerden Emin Bora, Burhanettin Yılmaz, Faik Durmaz ve 
Osman Kostak’m “red”, Belediye Baş kanının “çekimser”, 
Burak Çorum, Rahmi Şengül, Bilal Kara, Nazif Ünal, Mus
tafa Küçüksipahl, Necdet Buluk, 8adullah Sözer, M. Fikri 
Semerciler, Zeynep Dinçer ve Süleyman Yiğit’in “kabul oy
larıyla 4 red, 1 çekimser oya karşılık 10 oy çoğunluğu ile ka
bul edilmesine, yapılan plan tadilatının tasdik edilmek üzere 
Bayındırlık ve İskan Bakaniığı’na gönderilmesine karar ve
rildi;)

Belediye Meclîsinin bu karan yasa gereği vilayet maka
rnandan geçirilerek bakanlığa götürülmesi gerekirken, vali
lik atlanarak "alelacele” Ankara’ya götürüldü.

Bayındırlık ve İskan Bakanı 'Sayın Safa Giray’a “sorun” 
her iki yönüyle anlatıldı. Konuyu pek çok bakan ve milletve. 
kili biliyor... Ve ilgileniyor!

Bakalım ne karar verilecek?

* * *
Biz Belediye Meclisinin bu kararını eleştirdik. Çünkü yeni 

yapılmış bir İmar planı, üzerinden 4 yıl geçmeden ve aynca 
“kamu yaran” olmadan değiştirilemez. Yasal zorunluluk 
böyle.

Gemlik tarihinde imar planı yapmak ve yaşatmak sorun 
olmuştur. Tek parti yıllarında ilçenin imar planı yok. 1950 
sonrasında “cumhurbaşkanının memleketine” imar planı ya
pılamıyor. İlk plan 1960 ihtilâli sonrası yapılır. Yürürlükteki 
tarihi itibariyle adı : 1962 Planı... Ne var ki 1965’te Adalet 
Partisi tckbaşına iktidara gelince ilçe planı hemen rafa kal
dırılıyor. İyi ki eski Rumlar’dan kalma denize dikey inen o 
sokaklar varmış...

1965-80 arası onbeş yılda ilçe yapılaşmasını “vahşice” ta
mamladı. Müteahhitlerle dolu belediye meclisleri deniz kıyı, 
sına beton duvar önlü. Yeşil alımsız yoğun yerleşim kıyıyı lâ
ğım kokularına boğdu.

Son imar planı yine ancak 12 Eylül 1980 ihtilali sonrası 
yapılabildi Yürürlük tarihi : 17 Şubat 1985. Yeni plan henüz 
dört aylık...

Yaşadığı İlçeye İmar plam yapamamak, ihtilal sonrası dö
nemlerde yapılan planlan da tez elden değiştirmek demokra
si ve seçim mekanizması için utanılacak şeydir. Yerel siyasi
lerin kafa ve gönül fukaralıhftıdır. Aç gözlülüğüdür... Ve

Av. Ali AKSOY

“ara rejin.” sırasında yapılmış da olsa planın tez elden canı
na okumak erdem değildir.

Top şimdi ANAP’lı yerel siyasilerde. Bakalım onlar "geç
mişten farklı” olabilecek güçteler mi

* * #
Gemlik imar planı henüz dört yılım doldurmamıştır. Mec

lis kararındaki o dolaşık anlatım, Sadi Ertür’ün benzin istas
yonu kurmasmda “kamu yaran” olduğunu “icadedebilme” ça
basıdır.

Neymiş î
İlçe girişinde sağdaki benzinlik,, (yani TUNCA Petrol) bu

raya minibüs garajı yapılacağından kaldınlacalonış. Soldaki 
benzin istasyonu, (yani SERTKAYA Petrol) da kaldırılacak
mış. Bu yüzden benzin istasyonu ihtiyacım düşünmek gere, 
kirmiş. Karayolundan geçecek araçlar benzinsiz mi kalsın? 
Küçük esnaf ve sanatkâra benzin gerekmeyecek mi?i Bu ih
tiyaç “kamu yaran” boyutlanndadır (!) önlemini şimdiden 
alıp (ERTÜR Petrol’e) izin vermek gerekir...

Kamu yaran yaratabilmek için düzülen senaryo bu!
Dayanılan! bu mantığın, havada kalmaması için, SODEP’li 

meclis üyelerini, girişteki iki benzinliğin sökülmesini' isteyen 
önergeler vermeğe çağırıyoruz.

& & $
Gelelim SODEP’in açıklamasındaki bazı noktalara : Saym 

Buluk ve Küçüksipahl, belediye meclisinde “öğretmenlik” yap 
tıklarıyla öğünüyorlar. Keşke partinizin adının küçük harfle 
“Sodep” değil büyük harfle SODEP .olduğunu öğrenseniz. 
“Kooperatif” sözcüğünün “kopratif” olmadığım öğrenseniz 
de açıklamanızdaki bu yanlışlıklarla gazetemizin “düzelt, 
menleri” uğraşmasalar. Bir de Saym M. Fikri Semerciler1 in 
“devam” durumunu iyi izleyip, üyeliğinin devama içini beledi, 
ye başkanının “lütfuna” sığınmasanız—

Kooperatifçiliğin temelinde, size göre, “insan sevgisi” ve 
aynca “ezilenlem himaye edilmesi duygusu” varmış. Bu de. 
dikleriniz “Yardımsevenler Derneği’’ ve “Rotary Kulüp Der- 
neğ?’ gibi kuruluşların temelinde de var... Kooperatifçilik bu 
değil. Kooperatifin temelinde “çıkarbirliğinin getirdiği ortak 
iş yapma” ve aynca “ucuza maletme” bilinci var. Bu bilinç, 
bazı yapı kooperatiflerinde eski “pahalı” müteahhitlerden 
kurtulma ve eski “pahalı” müdürlerden kurtulmaya kadar 
uzayabilir. Günaydın ve Körfez Yapı Kooperatiflerinden se
lamlar var.

Kooperatiflerde "açık kapı ilkesi” olur. Yasa ve anasözleş- 
me gereklerine uyan, dilediğinde girer veya çıkabilir. Tüm 
ilçe esnafı sanayi sitesi kooperatifine girmeli ve bölgede dük
kan sahibi olmalıdır. Buyursunlar... Ve sizler de kırk yıldır 
çözülememiş bu sorun hallolurken güçlük çıkartmayınız. 
“İhsan sevginiz” sanatkân sevmenize engel mi?

SODEP’e göre siteye ayrılan yer küçükmüş! Kırk yıl son
ra ancak bukadan olabildi. İzin veriniz ilçe bu tarihsel fırsa. 
tı kaçırmasın, halk, evlerin altındaki tamircilerden kurtul
sun. Sanatkâr sıkış-tepiş dükkanlardan kurtulsun.»

# sk
Kendinizi “kuyumcu terazisi” gibi takdimle, güya hem es

nafı ve hem "mal sahibini” düşünüyorsunuz (!) Ardmdan 
(Vatandaşın tapusunun delinmesine izin vermeyeceğiz.) di
yorsunuz. Bu sözün “mıılild” eski Adalet Partisi Genel Baş
kam Saym Süleyman Demirel’dir. Kendinize ve “fikirleri
nize” saygınız varsa “bir bilen” sîzleri Doğru Yol Partisi 
saflarına çağırıyoruz. Buyurunuz...

ANAP’uı neden bağlayıcı gurup karan almadığım gidiniz 
ANAP’h saym Sadi Ertür’e sorunuz. İlçe başkanlanna soru
nuz...

Kooperatiften aldığım parada gözünüz varsa söyleyeyim : 
Altı ayda otuz bin lira. Yani vergi dairesine ayıp olmasın pa
rası... Kooperatiflerden maaş ve yolluk almanın “ustası” de. 
ğilim ben... Olanlara selâmlar...

(Toplumculuğu, kooperatifçiliği ve mülkiyet haklarını bi
zimle tartışacak durumda değilsiniz. Görüşlerimiz ayrıdır. 
Biz mülkiyet haklarına saygılıyız, hiçbir teşekkülün hatan i- 
çln vatandaş haklarına tecavüz edilmesine aracı olmayız) di
yorsunuz.

Görüş ayrılığımızı belirtmenize sevindim. Ülkede, haklan 
saldmya uğrayan yurttaşları koruyacak resmi organlar var. 
Mülkiyete saygınız, ilçe esnafının mülk edinmesini engeller 
hale geldi. Bilesiniz...

Ve yaptığınız açıklama, saym Erkan Mutman. “eleştiriyi 
nasıl karşıladığuuzı” gösterdiği gibi beni kimi yerlere jurnal 
etme amacına da dönüştü.,. Sevgili Mutman, politika, sadece 
“protokole dahil zavata katılma” sevdasıyla yapılmaz. Sonra 
böyle yaptığınız gibi olur. Geçmişte bana danışarak aldığınız 
ülke sorunlarıyla ilgili kitaptan hala okumamışsınız. Ken
diniz.! yetiştirip açıklamaları bizzat jupar hale geliniz. Yoksa 
daha yıllarca txışkalaruun yazdıklarını imzalamak zorunda 
kalırsınız.

Bağlıyorum : Sadi Ertür bu benzin istasyonuna kurmayı 
başarırsa, sayın Necdet Buluk’u istasyona müdür yapmohdır. 
Kasaj’a, sayın Mustafa Küçüksipahl oturtulmalıdır. Ve bu i- 
şln haşan imasındaki “gafleti” nedeniyle dostumuz Erkan 
Mutman’m bir büstü istasyon girişine konulmalıdır. Önerim 
budur.

Her Hafta Bir Konuk

KÖRFEZ APT. YÖNETİCİSİ

ŞÜKRÜ MERAL
“ Belediyeler çok kath yapılara kapıcı bölümü konmasını 

zorunki kılmalılar^ hazırlanan planlarda bunu istemeliler 
Apartn^nlann düzenli yönetilmesi Belediyenin işini çok ko- 
laylaştinr.”

Kadri GÜLER

Sevgili okurlar, bir süre önce başlatmış olduğumuz “Her 
Hafta Bir Konuk ” söyleşilerimize istemiyerekde olsa ara 
vermek zorunda kaldık. Yayınlanması zorunlu olan bazı dö
nek tüzükleri ve yayınlanması daha önemli olan bazı yazıla
rın, bu yazı dizimizin birkaç hafta gecikmesine sebep oldu. 
Böyle gecikmeleri hoş göreceğinize güvenerek bu hafta sîzle
re birapartman yöneticisiyle yaptığım söyleşiyi sunuyorum.

i Bu haftaki konuğumuz Körfez Apartmanı yöneticisi sayın 
I Şükrü MERAL.

— Saym Meral, bize kendinizi tanıtır mısınız ?
— 1918 Gemlik doğumluyum. 1936 jnhnda Gemlik Stmği- 

I pek Fabrikasına memur olarak girdim. 1974 yıhnda emekli 
oldum. Sunğipek’e 36^ yıl hizmetin geçti. Emekli olduktan 
sonra 7 yıl Azot montaj firması TOKAR’da yöneticilik yap.

. tun. 1974 yılından beri de KÖRFEZ Apartmanının yönetici, 
siyim.

— Saym Meral, Gemlik sanayileşme nedeniyle son 15 yılda 
çok büyük bir yapı değişiikliğine uğradı. Geleneksel Türk ve 
Rum evleri hızlı bir şekilde yıkılarak 5-6 kath apartmanlar 
la her yer doldu. Bu değişim kır kent göçü yeni bir yaşama 
şekli doğmasına neden oldu. Tabii yanında sorunları da ge
tirdi. Bizim saptadığımız kadarıyla Gemlik’te apartmanların 
da sorunlarını çözmüş çok az yönetici var. Bir apartman yö 
nefisi olarak apartmanlarda ne gibi sorunlarla karşılaşıyor 
sunuz ?

—- Başta apartmanda oturan sakinlerin yine kendileri tara, 
fmdan konmuş olan kurallara uyma soruna var, bu çok ö. 
nemlidir. Uyulmadığı takdirde sorunlar başlar. Aynca sakin 
lerin taahhütlerini zamanında yerine getirmeleri önemlidir. 
Bunlara uyulduğunda apartmanlarda sorun olacağım sanmı 
yorum. Bunlara uyulmadığı takdirde apartmanda kalorifer 
varsa yanmaz, sular üst katlara çıkmaz, çöpler toplanmaz 
temizlik düzenli yapılmaz.

— Bir apartmanda yönetim nasıl oluşturulur ?
—^Efendim apartmanlarda yönetimin nasıl kurulacağı ilgi 

li yasaca belertilmiştir. Genellikle kat malikleri bir araya ge 
ler^r aralarında üç kişilik bir yönetim kurula seçerler. Bun. I 
lar da aralannda başkan, sekreter ve muhasip olarak görev 
bölümü yaparlar. Genel kuralca alman kararlar yöneticiler 
tarafından uygulanır. Kararlar karar defterine yazıhr. Harca 
malar' ise belgeli ohır ve muhasebe kayıtlarına işlenir. 
Çalışmalar bu düzende yürütülür.

— Apartmanınızın mali sorunlannm çözülmesinde güçlük
le karşılaşıyor musunuz ?

— Bizde büyük sorunlar olmamakta. Ama yine de geç öde 
ler nedeniyle sıkışmalar oluyor. Apartman sakinleri üzerleri 
ne düşen ödemeleri banka hesabımıza yatırarak yaptıkları 
gibi, yöneticiye ödiyerek te yerine getirmektedirler.

— Öyleyse kat malikleri veya apartman sakinleri üzerine 
düşen dentileri zamanında yatırırlarsa sorun olmuyor, işle, 
rin çözümü için en önemi sorun para oluyor demektir.

— Tabii. Parasal sorunlar en önemlisi oluyor.
— Apartman yöneticilerinin mahalli idare olan Belediyeler 

den beklentileri neler olabilir ?
— Bizim en büyük sorunumuz kömür dağıtımında oluyor. 

Bu konuda belediye ye müteşekkiriz. İhtiyacımız olan kmürü 
bildiriyoruz ve zamanında gelen kamyonlarla iki yıldır sıkın
tı çekmeden kömürümüzü ahyoruz. Belediyeden kömür sağ. 
kuıması apartmanı sakinleri için ekonomik oluyor.

— Sayın Meral, sizin apartman gibiı birkaç apartmanda ka 
pıcı var. Apartmanlarda kapım bulundunnaımn yararlanın 
söyler pıismiz ?

— Kapıcı bnhmdnrmamn çok büyük yararlan var. Bir ke
re temizlik çok iyi yapılıyor. Çöpler zamanında toplanıp bo
şaltılıyor. Kapıcılar genellikle kalorifer işlerine de baktıkla 
rından kaloriferler düzenli yanıyor. Apartmanın çarşı pazar 
işleri servis ile gideriliyor. En önemlilerinden biri de emniyet 
güvenliğidir. Sonuç olarak şunu söyhyebiiirim : Belediyeler 
çok kath yapılara kapım bölümü korunasım znnnûn kıhnah 
lar, hazırlanan planlarda bunu istemeliler. Apartmanların dü 
zenli yönetilmesi belediyenin işini çok kolaylaştırır kanısın
dayım.

— Saym Şükrü Meral bizi apartman yönetimi kramsunda 
aydınlattınız. Teşekkür ediyor ve tüm apartman saldnJeriı* 
huzurlu yaşantılar düiyorum.

— Ben teşekkür ederim.

Samsun Hi. Çarşamba İlçesinden alnuş ol
duğum Nüfus cürianuıo kaybettim.

Hükümsüzdür.
Gevat Doğan

Edirne Erkek öğretmen lisesinden 1975-1978 
döneninde aldığım diplomamı heybettim.

Hüktknsüzdttr.
F*»a Atasayar
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DÜĞÜN SAHİPLERİNE MÜJDE

DAVETİYEDE UCUZLUK
DEVAM EDİYOR

Düğün - Sünnet - Nikâh - Gün - Nişan
Davetiyelerinizi Şimdi Alın Kârlı Çıkın

Türkiye’nin En Ünlü Markalan Olan.

»<»ıaa jıaa»<ım»<ıl>afc jfc jtmfin iJH^a»agjasai!fc««!JBwx5awg
YASEMİN» ULUDAĞ

Yeşim Tuhafiye
Astar - İç Giyim - Parfüm Ticaret Gizlere Müjdeler

HER 1000 LİRALIK ALIŞ-VERİŞİNİZDE 1 KUPON 
HER 10 KUPONA TİŞORTLAR, PARFÜMLER 

ŞAMPUANLAR BEDAVA

KAMPANYAMIZA SİZ DE KATILIN. HEDİYEMİZİ ALIN 
GÜLE GÜLE KULLANIN

Davetiyelerinin Zengin Çeşitleri ile Hizmetinizdeyiz

GELİN GÖRÜŞELİM, 

1 SAATTE DAVETİYENİZ HAZIR

İLÂN
Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.

Gemlik İşletmeleri Müessesesi Müdürlüğünden
Müessesimizde bulunan Barreıros marka forklif 1.130.000 

TL. tahmini bedelle açık artırma yolu ile »atışa çıkarılmıştır 
Müessesemiz 2836 sayılı Artırma Eksiltme ve ihale kanu 

na tabi değildir. Söz konusu forklif rattesse.semizde görüle
bilir.

İlgililerin 81. 7. 1985 günü saat 14.00 de müesseeemlzde 
bulunmaları rica olunur.

**********
ELEMAN ABANIYOR

Muhasebe Bürosunda 
çalışacak bay veya bayan 
elemin alınacaktır.

Ticaret Lisesi mezunu 
ve devamlı çalışacak olan
lar tercih sebebidir. 
Ilacıoğlu Muhasebe

Pak İş Ham Kat 3 Gemlik

**********

KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ

GAZHANE CAD. ŞİRİN PASAJI TLF : 1

O ŞİRKET KURMA
• MUHASEBE REVİZYON, 

MUHASEBE ORGANİZASYONU
• VERGİ İHTİLAFLARI
9 SİGORTA ”
• İŞ HUKUKU ■
• FİZİBtLİK RAPORLARI
• HER Tt'RLÜ MALİ. DANIŞMANLIK 

HİZMETLERİ

Yön Mali Müşavirlik
HAŞAN ÖZTÜRK
nt : 1S090 İNTAM 99 BURSA

GEMLİK ROTARY KULÜBÜ 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Dernek Merkezimiz İstiklâl Cad.
Gürle Han Kat 1 No. 69'a taşınmıştır. 

Duyurulur.

Yönetim Kurulu 
Başkanı



SORUMLU Mt'Dt'K SAHİBİ

KADRİ GÜLER
gemlik

Yönetim Yeri : İ-tiklAj Cad. Gttı^y Hm 
Kat 3 Tlf î 1797 — GEMUK

GKMLtK KÖRFEZ 16 TEMMUZ 1915
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Dizgi ▼« Batta :
Körfez Mattmactlık ve Ambalaj SaıajU
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Gemlik, Büyük Kumla Balyan Kaya’da 
Beniz Manzaralı ikişer Kaili 6 Bloklun Oluşan

* Özel Plajı
♦ Özel Dinlenme Yeri
♦ 2000 m2 Yeşil Alanı
* Dinlenme Terası
♦ Oto Parkı
* Kanalizasyonu Köy Şebekesine Bağlı 

60-80 m2 ve Dublex Daireler
MÜK : EkKULLAR TLF: 4488-4949 GEMLİK

ÖNER ÎİCABET
HİZMETİNİZE AÇILDI

İNŞAAT VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE :
HER TÜRLÜ CAM - AYNA VE ÇERÇEVE İŞLERİ İTİNA İLE YAPILIR 

TECRÜBELİ ELEMANLARIYLA EVLERE VE İŞ YERLERİNE 
SERVİS GÖNDERİLİR.

O^SJEJR TİCARET
GEMLİKLİLERE HİZMET GETİRMEKLE MUTLULUK DUYAR.

Balıkpazan 1 Nolu Cad. No. 6 - Tlf : 2531 Gemlik
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»

ü
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KUMLU 
DERSHANESİ

GEMLİK HALKININ DA HİZMETİNDE

1985 - 86 ÖĞRETİM YILINDA

<E Üniversiteye Hazırlama. (5 Eylül)

CE Fen Lisesine, Askeri Liselere ve Meslek Liselerine
Hazırlama (5 Ekim)

(E İlkokul 3, 4, 5 Sınıf Öğrncilerini :

CE Anadolu Liselerine, Kolejlere ve Parasız Yatıhya 
Hazırlama (lEkim)

CE Orta-Idse öğrencilerine Yıl içinde Takviye Kurstan

CE Y'abancı Dil Kursları

CE Daktilo Kursları

CE Yaz Tatilinde Bütünleme Kursları (Temmuz)

KAYITLAR BAŞLUnŞTIB.

KUMLU DERSHANELİSİ
Gemlik Şubesi

GÜLER TİCARET
DEMİR ÇEŞİTLERİ — ÇİMENTO — BEYAZ ÇİMENTO

İNŞAAT ÇİVİSİ — İNŞAATLIK KAVAK KERESTESİ

TAVLI TEL — TAŞ KİRECİ — 8,5 . 13,5 TUĞLA 

YIĞMA TUĞLA — KİREMİT — BACA TUĞLASI

EL ARABASI — MOZAİK ÇEŞİTLERİ İLE 

HİZMETİNİZDE

(»tlklâl C*A Tlf : 4431 (tanH

I L A N
Gemlik Belediye Başkanlıjından

1— Su İşletmemizin ihtiyacı olan muhtelif çaplardaki 
bat vanalar kapah Teklif usulu ile ihaleye çıkanknıştır.

2— Muhammen bedel 6.962.500. TL ohıp geçici teminatı 
208.875. TL dır.

S— İhalesi 24 Temmuz 1985 Çarşamba günü saat 15’de 
Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

4— İhaleye iştirak edeceklerin ihale tarihinden üç gün ev 
volinden müracaatla iştirak belgesi almaları gereklidir.

5— İş ile şartnameyi S.O. İşletmesinden görülebilir.
6— Tosta ile j^apılacak müracaatlar dolaytsı ile meydana 

gelecek gcçlkmeler dikkate alınmaz.

İ. Hakkı ÇAKIR
Beleayo Bajkuıı

.Akmanlar Pasajı Kat S . TV : 4588

İLÂN

Gemlik Belediye Başkanlıjından
Betediyemize ait yokn otobüslerinin kap^h sarf usulfi 

sigortalan yaptmlacaktar. Bu işe ait çaı fnıımlu SeJtd 
miz S.O. İşletmesinde görülebilir.

Tekliflerin 24.7J.9S5 Çarşamba günü saat 15'e ksd^r 
leffiyvmîz Başkanlığına verilmesini ilgilMere duyundur.

t. Hakla ÇAKIR
Belediye Başkanı



YIL: 13
23 TEMMUZ 1985 SALI

SAYI : 612
(KDV DAHİL) 30 LİRA

gemLik
KÖRFEZ

KAYIKHANE SİTESİNDE

( SATILIK >
Lebiderya 130 m S 

Lüx Daire 
Kaloriferli * Asansörlü 

(3 Cephe )

Mür : Tlf : 26029 Buna

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1978

Trafik Faciası:
Toplam 6 ölü
f AŞIRI HIZ VE YANLIŞ SOLLAMA KAZALARA NEDEN OLUYOR.

0 YALOVA YOLUNDAKİ KAZADA BİR AİLE YOK OLDU

K. KUMLADAKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI ÜÇE YÜK SELDİ ARAÇTA ASKERİ ÖĞRENCİLER VARDI

Takdir Komisyonu Arsalara Değer Biçti 
HİSARTEPE 
İLKOKULU İÇİN 
KAMULAŞTIRMA 
ÇALIŞMALARI
BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta trafik 
kaalarmda üç asken L'se 
öğrencisi ile Özdemir ai.lesin - 
dsı üç leşi can verdi, Engü- 
rü’deki kazada ise bir kişi 
yaralandı.

Küçük Kumla'da denize 
girmeğe geüen ve İstanbul' 
da çeşitli askeri okullarda 
okuyan 6 ariredjtş <4pct-t: som 
rası özel arabalariyle Bursa’ 
ya dönerlerken aşın hız nede 
niyle virajı alamayarak 4 
takla attı. Kazada üç kişi 
öldü.

Geçtiğimiz hafta meydana 
gelen trafik kazasında. 16B r; 
643 pTgka.li özel otoyu kulla
nan Kuleli Lisesi mezunu Ta 
mer Şenkardeş (18), olay ye 
rinde yaşamım yitirdi- Kule' 
d oğraıcisi Tamer Sezer (18) 
ise kaldırıldığı hastahaneye 
giderken öldü, Yaraklardan 
Eyüp Hepyıldız (18) ise ağır 
yaralı olarak Bursa Tıp Fa
kültesinde yoğun bakrnıa 
alındı. Ancak yapılan tüm 
müdahelelere karşın kurtari- 
lanuyarak önceki gün ölünce 
kazadaki öiü sayısı üçe yük
seldi, Aynı kazada Deniz 
Harp Okulu öğrencisi Osman 
Zafer Bmnaz. Hakan Özer- 
gün ve Hakan Hepgtln yara
landılar.

BÎR AİLE YOK OLDU

Haftanın ikinci kazası Gem 
lik Orhangazi yolunda mey
dana geldi. Orhangazi'den 
Gemlik*e gelmekte olan Ka

Yılın İlk Boğulma Olayı

BURSALI GENÇ 
KUMSAZ’DA BOĞULDU
Karnaaz'da tok karnına de

nize giren Ersin Dalfidan (24) 
adlı genç boğularak öldü.

Buna Polylen Fabrikasın
da İşçi olarak çalışan. Ersin 
Dalfidan öğle yemeğini yedik
ten sonra, denize girdi, iyi 
ythaae bildiği öğrenilen, an
cak kıyıdan uzaklaştıktan 
sonra ayağına, kramp giren, 
0r*n Dalfidan Mr güre sonra 
dalgalar arasında kayboldu. 
Kıyıda bekleşen arkadaşları 

rayolları Bölge Müdürlüğüne 
ait 16 KY 926 plakalı mini
büs île karşı yönden gelen 
26 EV 177 plakalı Ali Özde
mir yönetimindeki özel oto 
çarpıştı. Kazada özel otoyu 
kullanan Ali özdemir (44) 
hastahaneye kaldırılırken yol

B. Kumla Köyü Atatürk Büstü ve
Turistik Moteli Hizmete Açıldı
SAHİLDE İLK KEZ HİZMETE GİREN MOTEL 18 ODA, 50 YATAK VE 4 MUTFAK KAPASİTELİ
MOTEL 22 MİLYON 659 BİN LİRAYA MAL OLDU

Büyük Kumla Köyünde 
yaptırılan Atatürk büstü ile 
turistlik köy moteli Bursa 
Valisi Zeaki Gümüşdiş tara
fından düzenlenen törenle 
açıldı.

Büyük Kumla Köyü Meyda 
mnda muhtarlıkça kaidesi 
yaptırılan ve İlçe Eğitim 
Müdürlüğü tarafından büstü 
armağan edilen Atatürk büs 
tü ve motel açılışına Bursa 
Valisi Zekai Gümüşdiş, Vali 
Yardımcısı Halit TokulDugil, 
Üçe Kaymakamı Mehmet 
Güler, Hçe Garnizon Komuta 
m, Gemlik Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır, Üçe Jandarma 
Komutanı, Küçük Kumla Be 
ledlye Başkanı Abdullah As 
lan, 11 Genel Meclisi Üyesi 
Esat Coşkun, Köy Muhtarla-

Ersin’i göremeyince aramağa 
başladılar, daha sonra cese
diyle karşılaştılar.

Savcılıkça olay yerinde ya
pılan soruşturma ve otopsi
den: sonra genç işçinin cesedi 
ailesine teslim edildi. Daha 
önce de 14 yaşlarındaki kız
larını kalp rahatsızlığından 
kaybeden Dalfidan ailesi ikin
ci ve son çocuklarını da kay
bedince, Bursa’dakl Çekirge 
Selvlli Cazldcdc matem başladı 

da öldü, Ali özdenıir’in kan 
si Fegzen Özdemir (40) ve 
kızlan İlknur özdemir öldü
ler. Kazada Leyla Peker (16) 
Emine Peker (6), Ali Peker 
(3) ile minibüs sürücüsü Is- 
hak Kartal yaralanarak Tip 
Fakültesinde bakıma alında

n ve Büyük Kumla’lılar ka
tıldılar.

Açılışı töreninde (konuşan 
Köy Muhtarı Ali Sevinç, Bü
yük Kumla Köyüne bugüne 
değin bir Atatürk Büstü di- 
kilmeyişinin üzüntüsünü 
belirttikten sonra, yapımı ta
mamlanan motel hakkında 
bilgi verdi. Ali Sevinç, mote
lin özel idare, İller Bankası 
ve Köy katkısıyla gerçekleş
tiğini söyledi. Sevinç şöyle 
konuştu :

"'-Gelirimizi arttırmak, tu 
rizme katkıda bulunmak ama 
cmuzdır. Bunun için 18 oda, 
4 mutfak ve 50 yatak kapa
siteli motelîmfzî yaptırdık). 
Motelin yapımı için bugüne 
kadar 22 milyon 659 bin lira 
harcadık. Şimdiki raiç bedeli 
ise 27 milyon liradır.” dedi.

Kaymakam Mehmet Güler 
ise yaptığı konuşmada Bü
yük Kumla halikının çalışkan
lığından. söz etti. Açılacak 
motelin bölge turizmine kat
kısı olacağım söyledi. Kayma 
kam Güler şöyle konuştu :

“-Büyük Kunda köyünün 
kanalizasyon sorunu çözül), 
müş, yol sorunu hal olmuş, 
tur. Şimdi gündemde su so
runu vardır. Bu da halledile
cektir.”

Daha sonra söz alan Bursa 
Valisi Zekai Gümüşdiş bölge
de nüfusun yaz aylarında art 
tığını, nüfusla birlikte sorun
larında çoğaldığım belirterek 
şöyle konuştu :

‘‘-Bölgemizin on önemli so
runu yoldur. Bu çözülmek 
Umredir, Fıstıkli’yn kndnr 
bu yol asfaltlanacaktır. Gole 
oaic yıl Amıuthı. Ftetiklı ara.

lar.
öte yandan yine geçtiğimiz 

hafta perşembe günü Gem
lik’ten Bursa’ya gitmekte ci
lan a-
raç şaranpole yuvarlandı. 
Kazada araç sürücüsü

sı da açılacak ve bölgenin 
yol sorunu çözümlenecektir. 
Büyük Kumla’nın su sorunu 
yapılacak gölet ile kökünden 
hallediiecektıir. Butrsa’nın 736 
köyünün, 614 üne köy konağı 
ve düğün salonu yaptırdık.

Susuzluk Hail Safhada
Belediye Arazözle Su Dağıtıyor

ilçemizde bir haftadır yılın 
en büyük susuzluğu yaşanı
yor.

ikinci artezyen kuyusunun 
açılmak üzere olmasına kar
şın ait yapı hazırlıklarının 
daha başlamaması nedeniyle 
su sıkıntısının ay başında gi
der ilemiyeceği söyleniyor.

Bilindiği gibi belediye baş
kanı Hakkı Çakır geçen haf
ta gazetemize verdiği demeç
te su sıkıntısının .Ağustos a- 
yına kadar giderileceğini söy-

SİMİTLER NEDEN 
AÇIKTA SATILIYOR

ilçemizde daha çok öğren- 
cilerce tepsilerde satışı yapı
lan simitlerin hastalığa, dave
tiye çıkardığı belirtiliyor.

Belediyece gerekli denetim
lerinin yapılmaması nedeniy
le açıkta satılan simitlerin ka
palı yerlerde satılmaması ya
kınmalara neden oluyor. Si
mitçi fırınlarının zabıtaca de
netlenmesi ve simitlerin ka
palı canvek&nlarda satılması 
isteniyor.

İlçemizin okulsuz mahalle
lerinden bin olan Hisartepe 
mahallesini okula kavuştur
mak için kamulaştırma çalış
malarına başlandı.

Gün geçtikçe büyüyen ve 
okulu bulunmaması nedeniy
le de Yalova yolunu geçerek 
Ihça Caddesindeki Namık 
Kemal İlkokuluna gitmek zo
runda kalan Hisartepe Ma-

A maçımız sahil köylerini tu
ristik motellere kavuşturup, 
köy bütçelerine gelir sağlamak 
tır.” dedi.

Vali Gümüşdiş daha sonra 
Atatürk büstünün ye Turistik 
Motelin açılışını yaptı.

lemişti. Ancak öğrendiğimize 
göre Ereğli Demir Çelik Fab
rikasına parası yatırılan su 
borulara daha ilçemize gel
medi. Boruların döşenerek 
mevcut su şebekesine bağlan
masının ay başına kadar ye- 
tişmiyeceği belirtiliyor.

Öte yandan su sıkıntısına 
geçici de olsa çare bulabilmek 
için belediye arazözü ile ma
hallelere su dağıtılıyor.

SON GÜNLERDE 2 OLAY OLDU

Kimliği Bilinmeyen Sapık
Kız Çoçuklarına ve
Kadınlara Saldırıyor
Son günlerde ilçemizde kim 

Üği Ibehrifenaniyetı, ancak 
eşgsli saptanan bir sapık kü 
çük kızlara ve kadınlara sal 
dınarak kaçıyor.

Bir süredir gazetenize çe
şitli mahalleJörden gelen ya 
kmmalar artarken, dûn Gaz 
hane Caddesi Şirin Apsrtma 
m girişinde 6 jtaşlannda kü

hailesindeki küçük öğrenciler
den her yıl bir kaçı trafik ca
navarının kurbanı oluyordu. 
Bu soruna çözüm bulmak için 
bir süredir devam eden çalış
malar olumlu sonuç verdi. 
Bursa Valisi Zekai Gümüşdiş, 
Hisartepe Mahallesindeki o- 
kul yapılacak arazi sahiple
riyle yaptığı görüşmede arsa
larım anlaşarak Müli Eğiti
me satmalarım istedi. Ancak 
bundan sonuç çıkmayınca 
kamulaştırmaya gidildi.

Geçtiğimiz hafta toplanan 
takdir komisyonu, Hisartepe 
Mahallesinde yapılacak 5852 
m2 lik okul arsasının kamu
laştırma bedellerini tesbit et
ti ve ilgili daireye bildirdi.

Mehmet Erçek, Ali Koral 
ve Nuri Bayrak’a ait arsalar 
üzerine yapılacak edan okulun 
ihalesinin bu yıl yapılacağı 
öğrenildi.

8EMLİKSPDR
MURAT SERÇE 
ÇEKİLİŞİNİ
İPTAL Effl

Gemlikspor tarafından kulü
be gelir sağlaması düşüncesiy 
le düzenlenen piyango çeJdlişi 
yönetimi kurulun aldığı kararla 
iptal edildi.

Kulüp Başkam Seyhan Ay- 
dm'ın gazetemize yaptığı açık 
lamada, bilet satışlarına gerek 
li ilgi gösteri hnedjğhaAen külü 
bün çekilişten büyük zarara 
uğramasmm söz konusu olduğu 
nu belirtti. Aydın şunları söy
ledi :

D. Sayfa S te

çük Hr kıza saldıran sapık, 
kızın çeşitli yerierün sönştir 
dığı öğrenildi. Aynı apartman 
da geçen yıldan bugüne d6k 
çentil zamanlarda dört: «ta 
ym olduğu apartman sakinle 
ri&ce İni i» tikti Kadm ve M 
çük kızlara saldovı sapığın 
20 yaşlarında gönç, tenfis 

D. Sayfa S te
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Fena mı Olur?
Son Günlerde “Kurgu” Kitaplar Okudum

Av. Ali AKSOY

I Her Hafta Bir Konuk 
I_ _ _ :——— Gemlikspor Kulübü Başkanı

SEYHAN AYDIN

Şimdi ilçede dolaşırken, kimi kez aklımdan hayalî şeyler 
geçer. Çevremde daha başka şeyler düşlediğim çok olur. 
Bunlar geçmişte olmamış ve gelecekte de belki çok zor ola
cak şeyler-. Fakat hep, “olsa fena mı olur 7” dediğim şey', 
ler...

İlçe merkezine girişteki “istiklâl Caddesi"nde lisede oku- | 
ğumuz yıllarda bugünkünden daha fazla akasya ağaçlan I 
vardı. Olanlar da zamanla seyreldi. Bu caddeden her geçişim
de, yolun çevresinde büyük ıhlamur veya atkestanesl ağaçla I 
n düşlerim. Hele bu ağaçların zeytin ağacı olması ilçe şanı. I 
na pek denk düşerdi... İlçe merkezine böyle ağaçlı bir cad- I 
devle girebilmek fena dm olurdu 7

♦ * *

İlçe merkezindeki meydan onbeş yıl kadar önce genişleti
lerek ortasına küçük bir havın konuldu. İyi oldu. Belediyenin 
parasal olanakları olsaydı da keşke Vakıflar Bankası şube, 
sinden Pak Otel’e ve arkaya uzanan ada tümüyle ilçe mey. 
damca katılabilmeydi. O zaman böyle küçücük bir havuz de 
ğil, seksen .yüz metre çaplı bir havuz yapılabil r; dev bir 
fıskiyenin sulan İçiçe geçen birkaç şadırvandan çevreye 
dökülürdü. Geceleri, kimi Avrupa kentlerinde göriileh örnek 
leri gibi rengârenk ışıklarla aydınlatılan bu havuzun suları 
yaz sıcaklarında tatlı bir serenlik dağıtırdı...

Havuz çevresinde ıhlamur ağaçlan... Altındaki banklara I 
oturan her yaştan insanlar... Meydan giriş nln tamı ortasına 
düşen yerde görkemli bir anıt... Böyle bir düzenleme olsay- i 
dı, yani çok mu fena olurdu 7

* * *

Meydanın deniz yönüne bakan batısında, sadece cami ' 
bırakılıp tüm binalar kaldırılmış olsaydı nasıl olurdu 7 Hü. I 
kümet Konağım da şimdiki yerine değil, geniş havuzlu meyda | / 
nın en doğu ucuna koysaydık fena mı olurdu 7

Deniz kıyısına üç kattan fazla bina yapımına izin verilme, 
şeydi, yapılacak olanların da önceden saptanacak mimarî 
tipe bağlı kalınması, “geleneksel yapıya ters düşülmemesi” 
İstenerek yapılaşmaya açsaydık nasıl olurdu 7

Sonra bir cömertlik daha yapıp, bir nolu cadde ile iki 
nolu cadde arasındaki tüm binaları kamulaştırıp kaldırsay- 
dık acaba ne olurdu 7 Elbet eski Rum kilisesinden camiye 
çevirdiğimiz binayı koruyup, çevresine eski Osmanlı eserlerin 
de örnekleri görüldüğü gibi, bir çevre duvarı çekerek ve 
revaklara yaslanan büyük bir iç avlu geliştirerek...

Boydan boya açılan alanı ağaçlasaydık, akşam üstleri in. 
sanların gezdiği, sıralı banklara oturduğu güzel bir mekân 
çıkabilirdi. Evlerinden ettiğimiz onca inşam, yakanda asker 
İlk şubesi çevresine veya Yenimahalle üstünde denize bakan 
alana yerleşttrseydik, denize karşı çay içerlerken acaba ne 
derlerdi 7 i

Balıkpazan’nın şimdiki açıldığı, doğuya doğru Atlas Sine 
ması’nı da kaldırarak uzamış olsaydı ve pembe zakkumların 
çevrelediği küçük bir parkta çocuklar konuşsaydı, fena mı 
olurdu 7

# * *

İlçemizin ova kısmını yerleşime açarak binalarla doldur 
dük. Eski sebze ve meyva bahçeleri anılarda kaldı. Belli 
bir çizginin doğusuna yapı izni verilmemiş olsaydı da elma, 
kiraz ve dut bahçeleri ilçe merkezine on dakika uzaklıkta 
durabüseydi. Akşamüstleri birkaç arkadaşla şöyle bir uzan 
mak ve gezebilmek ne güzel olurdu !

Rıhtımı taş ve toprakla doldurmayıp, dalganın kumda 
yayılışım görebllseydtk... Kimi yerlerinde şimdiki gibi bur 
numuzu tıkamak zorunda kalmadaydık... Denizden “kahır” 
değil, balık çıksaydı yine eskisi gibi...

İlçemiz “Küçük Sanayi Sitesi” sorunu, ne olurdu yıllar 
önce çözmüş olsaydı. 16-20 bin kişilik bir stadyumu olsay 
dı. Bir açıkhava tiyatrosunda yaz sezonu, boyunca konser 
Ur, gsteriler izleyebilmeydik. Gemlikspor kulübü, Türkiye 
ikinci İlginde oynuyor olabilseydi. Fena mı olurdu şimdi 7

Danış Bey’faı, Dr. Ziya Kaya’nın, Haşan Bekçe’nin ve Ne. 
mika Hanım’lann evleri korunmağa alınmış, onarılmış, 
İçleri düzenlenmiş müzeler, konuk veya serglevleri olsaydı, 
çok muydu 7

Yani fena nu olurdu 7
Çok mu hayalperestim 7 Çok mu bilimkurgu kitap oku 

dom 7 Yaşım kırmağa başladı da geçmişe özlemi mi duyu 
yorum, bilemem...

Daha akılcı gelişmiş bir Gemlik’te yaşamalı mutlaka 
daha güzel olurdu. Ne olurdu yazlan körfeze gelen yilzM.nl 
aşkın İnsanın bir bölümü “Gemlik için" goloblLscydi... İlçe 
esnafına birkaç blrşey yanşımış olurdu.

Doğayı ve tarihsel özelliği olan çevreyi “geleceğe devret 
mek” kaygısı İle hareket etmek çok mu zor, bilemem...

Bildiğim blrşey s Çocukluğumda okuyamadığını bazı 
“kurgu” kitapları şimdi oğlumun kitaplığından okuyorum. 
Hiç de fena olmuyor...

Kadri GÜLER

“ Bizim en büyük derdimiz gençlerimizi güzel bir fala. 
Ie kavuşturmak. Köhne bir yapıya ayda 50 bin lira kira i 
düyonız.. Belediye’ye defalarca lokal yeri için başvurdu); 
cevap alamadık. Yine de umudumuzu kesmedik ama zamat 
geçtikçe uygunsuz lokal aleyhimize oluyor, gençleri biran, 
da tutamıyoruz.”

Bu haftaki konuğumuz Gemlikspor Kulübü yönetim ku
rulu başkanı Sayın Seyhan Aydın.

— Sayın Aydın, bize kısa özgeçmişinizi anlatır mısınız?
1955 yılında Gemlik’te doğdum. Ailemle birlikte küçük 

yaştan itibaren ticaretle uğraşmaya başladım. Müstahsillik 
ve müteahhitlik yapmaktayım. Spora karşı olan tutkum 
ve Gemlik’te spor kulüplerinin sahipsizliği karşısında Sü- 
merspor’a üye oldum. Daha sonra yönetim kuruluna ve 
Başkanlığına seçildim^ 1984 yıhndiı ilçe sporunu tek çatı 
altında toplamak için Gemlikspor olarak ad değişikliği 
yaptık. Şimdi, Gemlikspor yönetim kurulu | başkanlığımı 
sürdürüyorum.

— Sayın Aydın, Gemlik, bundan uzun yıllar önce Tür
kiye çapanda futbolcular yetiştiriyordu. Bize öyle geliyor- 
Id şimdi de böylesiınle ünlü futbolcular yetiştirilebilir. 
Bunun içih ne yapmalı ?

— Bizim çocukluğumuzda maçlarım zevkle izlediğimiz 
Coşkun'lar, Tuzl Necati’ler, Börekçi Gülnihal’ler, Sümer 
ler, Ertan’lar vardı. Bazı ağabeylerimiz İstanbul kulüplerine 
transfer oldular. Gemlik’in adım tüm Türkiye’ye duyurdu, 
lar. Bunlar, Gemlik'tiler için kıvanç kaynağıdırlar. O zaman 
lar bu sporcuları yetiştiren Sümerspor’du genellikle. Çünkü 
bir müessese kulübü olan SüHnierspor’u Sunğipek destekliyor 
du. İyi yetiştirici hocalar vardı. Sivri Mehmet Hoca ve Baba 
İsmet bunlara örnekti. Bir de disiplin vardı. Sporcularda ise 
birbirlerine karşı sevgi... Aynı şeyleri şimdi de gerçekleştir
diğimizde yine ünlü futbolcular çıkar. Gemlik’te imkanları 
kullanırsak eski günleri aratmayız

— Gemlikspor’un sıkıntıları nelerdir ?
Yarınımızın güvencesi olan gençleri çatışma toplayanı Gem 

likspor’un en büyük sıkıntısı ilgisizlik. Maalesef GemlikTler 
spora karşı hiç ilgi duymuyorlar. Kulüp yöneticilerine ne 
manevi ne de maddi yardımları dokunuyor. İlçede hatan 
sayılır kişilere kulübe yardım için gittiğimizde yönetim kurul 
larmda görev almalarını istiyoruz. Bazılarından da maddi 
yardım.. İnanın ne yönetilme yardımcı oluyorlar ne de mad
di yardım yapıyorlar. Bizi üzeni Gemlik’ten kazanan bu insan 
lar, Gemlik için hiçbir fedakarlıkta bulunmamaları. Bize 
500 lira yardımı layık gören büyük iş adamlarımız var. 
işte bizim' en büyük sıkıntımız bu. Gerisi kolay...

— Resmi ilgililer kulübün gelişmesi içip.' size yardımcı 
oluyorlar mı ?

Nerede. Size bir örnek. Geçtiğimiz aylarda Gemlik 11 
Turizm Festivali düzenlendi. Bu festivale yapılan masal 
lar yaklaşık 5 milyon lira bunun yansının toplanmam^ 
bize ilgililer yardımcı olsalar,, kulübün maddi sıkıntısı taa 
olsun hafifler. Bir tek belediyeden gerekü otobüs Eğiri De 
biletlerdeki 1 liralık yardımı alıyoruz. Oysa bizim şimdi a 
büyük derdimiz gençlerimizi güzel bir lokale kavuşturmak 
Köğne bir yapıda ayda 50 bin lira kira ödüyoruz. Belediye 
ye lokal yeri için defalarca başvurduk cevap alamadık. 
Yine de umudumuzu kesmedik ama zaman geçtikçe uygun 
sıız lokal atehimize oluyor, gençleri birarada tutamıyor» 
BeSedlJye başkanmuzdan ve sayın (meclîs üyelerimizda 
Gemlik gençlerine yakışır bir yerin lokal ve kulüp binası için 
tahsisini bekliyoruz. Bunu Gemlik gençlerine çok göımerinkr.

— Sayın1 Aydım, piyango çekilişinin kulübe katkısı ne 
oluyor ?.

Bugüne kadar iki piyango düzenledik. Amacımız flçi 
çekmesi ve kulübe gelirdi. Ancak şu kadarım söyiiyejim. 
İkisinde de hüsrana uğradık. İlk çekilişte Murat 131 Şahin 
ve eşya piyangosu düzenledik, 150 bin lira kazandık. 
Beklediğimizi alamadık. İkincide biliyorsunuz Murat Sez 
çe piyangosu düzenledik. Çekiliş tarihi 29 Mayıs günü W 
ancak çok az bilet satıldığımdan 29 Temmuz gününe er
teledik. Murat Serçe’yi 1 milyon 850 bin liraya aldık. 
Bütün gayretlerimdze karşm 700 bin liralık bilet satıldı 
Bu durum karşısında 1 milyon 150 bin lira zarar doğuyor. 
Bu nedenle çekilişi iptal etme karan aldık. Gemilk'llerin 
bizi anlayışla karşılamasını bekliyoruz. İsteyene bilet parafa, 
n iade edilecektir. Arzu edenler aldıktan bileti kulüb yardım 
.olarak da bırakabilir. Biz bu kişilere minnettar oluruz, te- 
şekkür ederiz.

—1 Sayın Aydın, yemi sezonu ne zaman açacaksınız! 
Birinci kümeden fie bekliyorsunuz ?

Yeni sezonu 26 Temmuz 1985 cumaıltesi günü açaca
ğız. Bütün Gemük’lileri açılışa bekliyoruz. Birinci küme 
de amacımız şampiyon olmaktır. Gemlik’tiler bize gerekli 
ilgiyi gösterirlerse bu imkansız değildir.

— Sayın Aydın, Gemlikspor’un başanlannı birinci kü
mede de görmek dileğimizle size okurlarım adına t^ek. 
Mir ediyorum.

Bana bu imkanı verdiğimiz için ben size teşekkür eA 
ypmmı

KONGRE İLÂNI
Gemlik Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Bşk.
Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 6.8.1985 

Salı günü saat 17 de Gemlik Kayhan Mah. Şerefiye sokak 
No. 6 dahil Demek (merkezinde yapıncaktır.

Üyelere duyurulur.
Yönetim Kurulu 

GÜNDEM:

1— Açılış
2— Yeni yapılan tüzüğün kongrede okunması ve tas

vibi
3— Divan heyetinin seçimi
4— Yönetim murakabe raporları okunması ve müzakeresi
5— Yönetim kurulunun ibrası
6— Muhammen bütçenin kabülü
7—- Seçimler
8— Dilek temenniler ve kapanış.

KAYIP

Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 16 AL 354 pla
kalı aracımın ruhsatım kaybettim.

Hükümsüzdür.

Haşan ve Mehmet KAYA

MUTLU DOĞUM
SEMA VE YALÇIN SİPER ÇİFTİNİN BU SABAH 

BİR ERKEK ÇOCUKLARI DÜNYAYA GELDİ 
GENÇ ANNE VE BABAYI KUTLAR, BEBEĞE SAĞLIKLI 

MUTLU VE UZUN ÖMÜRLER DİLERİZ.
Hüseyin Güler

Kadri GiBer

MERKEZ :

<UBE t

«Sultan Kalitede fiatta
MOBİLYA MEFRUŞAT

RUŞEN GÜMÜŞ
Gemlikli Müşterilerimiz

Bize Güvenin

Gelin Mobilyanızı Seçin
Evinize Teslim Edelim

Yolunuz Üzerindeyiz
İVAZPAfA ÇARCISI NO 2S TLF : 15731 BURSA

ULUBATLI HAŞAN BULVARI YUMAKLAR

AB. NO. $3 TLF : «175 < BARAJ ALTI > BURSA

ANKARA YOLU

KOPRO BAŞI
İZMİR YOLU

SULTAN MOBİLYA

OTO CAR

■aınBBM>M«sı««aıaıaKaM«HMSKnnMMMHHMM*
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'İCRAATIN İÇİNDEN’ DÜĞÜN SAHİPLERİNE MÜJDE

I Hükümette başpehlivanlığa soyunmuş olan 
sayın Turgut Özsh yakayı ete vermemek, için, 

bir şov japarvasıua “ienıtuı içlinden” 
proğramında anı endam ediyor. t ki saati ge
çen icraat tanıtmalarında, çoğunca öıe değgin 
bir tutam dan bulamazsınız. Bize göre sayın 
baştakan. programlarında nabız yoklaması 
vapurken: halka dönük yeni birşey de söylemi, 
yor.

Piyasalar, yeri; yerinde durmuyor, para. de. 
ğen&i koruyamıyor. Vatandaş şu yaz günlerin 
de taraşında üretimini sürdürürken, üretilen 
mahn satılıp satıtmaya^uğı dı içine oturuyor. 
\e yapsın ? Tüm ömürlerini birler için tüke
tenler, avucundaki parayı harcarken gelece.

sa anarşisini de eklersek, durum daluı da net
leşir. Piyasanın bugünkü düzeyden daha yük. 
sekler tımcınışı ortadakini, alttakini, daha 
alttakini çökesi etkilerken 'en üstteldlerbı bun 
dan etkikçıeceklhıflni siuınııyıınınL

Adamlar, kendilerine dönük bir sistemin 
İçinde Türkiye insanın iliğini kemiğini1 de sö 
mürüyoriar. İşte bu sömürü düzenine ses çıka 
ran olmuyor. O zaman ise “onlarda mı bu 
sistemin içinde’* sorusu gelip yerleşiyor. Zaman 
ağım örerken insanımıza sahip çıkaralı, inşa, 
nınuzı onurlandıracak insanımıza güven vere, 
eek hükümetlerin özlemi içindeyiz. Türkiye’nin 
dışarıdan mal ahr gibi, siyasi insan olacağı 
da düşünülse bile, bu bizim incelerimize ters

I
I
I
I
I

DAVETİYEDE UCUZLUK 
DEVAM EDİYOR

Düğün - Sünnet - Nikâh - Gün - Nişan
Davetiyelerinizi Şimdi Alın Kârlı Çıkın

Türkiye’nin En Ünlü Markaları Olan

>n karanhğuu da düşünmede» edemiyor. hik düşer.
İPEK,. ATEŞ»

kümedenien destek de bulamıyor. Demokratik ülk eterde demokrasi oyunu yok
Devletin ei uzatamadığı iş kolları, üretimle 

rinde geri kaklıklarında, ya da ekicinin zarara 
uğraması durumunda y ine hükümetler çözüm 
arayacaklardır. Dev'let yönetimini eller tute tu 
tanfar. devlet yönetimini üstlennö olanlar: 
toplumdan ayn düştüklerinde, kend terinin 
düşüşü de başlayacaktır. Toplumun bu düşüş.' 
ten et3s3enmemesî olanaksız car. Hükümet ara 
ytşiarı sürdürülürken, elde olmayarak toplum 
da kaygılara yer açacaktır.

Boştakterdan yararianan kapkaççılar, bun 
dan yararlanmayı deneyeceklerdir kuşkusuz. 
Türkiye'de anarşinin önü ahnamayuıca bazı 
gözü karalar halk için savaş verdiklerini, 
kemtler-jın halk çocuğu olduklarım yayarak, 
yandaş toplama girişimlerinde buluıınıakırını 
doğal olarak gösterirken, gerçek yüzlerini de 
saklamış olacaklar. Anarşi, halkın konuyu tam 
kavrayamamasına bağlıdır. Bunun üstüne piya-

tur. Bu Avrupa ülkeleri demokrasiyi tüm bo
yutlarıyla kullanırken, bu kullanmanın! da 
kıvancını yaşarlpr. Ülkemizde demalcrasijnin 
kesântteiz uygulandığı görühnemişjtir. Halkımı 
zın, demokrasi kuralları içinde uzun yaşamam 
sürdürmesi, halkın demokrasiye uyumunu sağ 
lar. Demokrasi bir erdemler dünyası olunca 
toplumun bundan yararlanmaması düşünüle, 
niez. Her beş on yılda, demokrasiyi rayıina 
oturtma operasyonları olursa, demokrasinin 
gündemde uzun süre kalamayacağı da bir ger
çektir.

Atatürk devrini' bir yanla bırakırsak kijdei 
mokrasi ozamanda vardı. Ellilerde başlatılan 
kavgalı demokrasi, on yıllık ömründe bir arpa 
boyu yol alamamıştır. Tutucu, bağnaz hükü
metle demokrasiyi işletmemişler yerine anti 
demokrasiyi koymuşlardır.

f YASEMİN. ULUDAĞ !
S Davetiyelerinin Zengin Çeşitleri ile Hizmetinizdeyiz
| GELİN GÖRÜŞELİM, 1

1 SAATTE DAVETİYENİZ HAZIR

| KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ ■ 

| GAZHANE CAD. ŞİRİN PASAJI TLF : 1797
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Fıstıklı Köyü Sağlık Evi Yapma Yaşatma Derneği Tüzüğü

Derneğin adı ve merkezi :
Madde 1 : Demeğin adı Fıstıklı Köyü Sağlık Evi Yapma, 

ve Yaşatma Derneğidir. Merkezi Gemlik Fıstıklı Köyüdür.
Demeğin amacı :
Madde 2 ,s Derneğin çalışma merkezi Fıstıklı Köyü olup 

başka yerde şubesi yoktur
a) Saflık Evi İhtiyacı olan bölge halkının sağlık hizmetle

ri için gerekfi araç ve gereçleri sağlamak
b) Fakir hastaların sağlık giderlerine katkıda bulunmak
e) Bölge halkının «ağhk eğitimini geliştirmek amacı ile 

seminer, konferans v.b eğitim çalışmaları yapmak
d) Saftık Evi binası yapmak binada gerek duyulacak ta

mirat yeni tesisat ve benzeri işlerle uğraşmak
A- Dernekçe sürdürülecek çalışma, konulan :
Yukarıda maddeler halinde yazılan işlerin başarılması için 

gerekli mallan dernek bütçesinden karşılamaya çalışmalı, 
bu işler hükümet ve diğer kurum ve müesseseler tarafından 
yapılıyorsa onların masraflarına katılmak suretiyle amaca 
ulaşılmasına çhştırmak

B- Çalışma biçimleri :
Dernek hiç bir şekilde siyasetle uğraşmaz
Dernek kurucuları :
Madde 8 : Demeğin kurucuları şunlardır :

Ticaret Lisesinin Başarışı

İlk Mezunların Yüzde Altmışı
Üniversite Sınavlarını Kazandı
Gemlik. Ticaret Lisesi bu yıl 

verdiği ilk mezunlannın üniver 
site sınavlarında başarı sağla
ması memnunluk yararttı.

İlgililerden aldığumaz bilgile 
re göre bu yıl ilk mezununu 
veren Gemlik Ticaret Usesizi. 
den üniversite birinci basamak 
sınavlarına 23 öğrenci başarı 
sağladı, ikinci sınavlarda bu

öğrencilerin 14 ü çeşitli fakül 
telere girmeyi başardılar.

Ticaret Lisesi birincisi, gaza 
temizin eski mürettiplerinden 
Haşan Adatepe’nin Orta Doğu 
Üniversitesi Kimya MüheiuBsli 
ği bölümünü kazanması sevinç 
yarattı. Haşan Ada tepe için il 
çede burs sağlanmaya çahşıh- 
yo.r

Adı Soyadı Uyruğu Mesleği D. Yeri Yılı
1, Süleyman Özer T.C. Çiftçi Gemlik Fıstıklı Köyü 1335
2. Süleyman Er T.C. Balıkçı Gendik Fıstıklı Köyü 1340
3. Numan Kurşun T.C. Esnaf Gemlik Fıstıldı Köyü 1926
4. Süleyman Gürtekm T.C. Bahkçı Gemlik Fıstıklı Köyü 1942
5. Sabri Artan T.C. Balıkçı Gemlik Fıstıklı Köyü 1943
6. Mustafa Gündoğdn T.C. Şoför Gemlik Fıstıkh Köyü 1953
7, Fevriye Ankan T.C. Ebe Mustafakemalpaşa 1958

Gemlikspor Piyango Çekilişi
“Bugüne kadar 700 bin lira

lık bilet satıldı. Bu durumda 
söz konusu. Aldığımız kararla 
1 milyon 150 bin lir azaranmız 
çekilişi iptal ettik, isteyen de

bilet parasım kulübe yardım 
jlarak bırakabilir.
oluruz dedi.

Gemlikspor yeni sezonu cu
martesi günü açıyor.

Derneğe üye olma üyelikten çıkarılma şart ve şek-İteri :
Madde : 4— Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip on.

«eklz yaşan geçmiş bulunan ve demekler kanunu hükümleri
ne göre ttyetfkleri yasaklanmamış olanlar üye olabilirler.

Kanunun 16. maddesinde belirtilen hususlar yerine getiril, 
mek kaydı fle görevliler de üye olabilirler.

Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasının 4. bendinde göste
rilen yasak süresince derneğe tiy«, olamazlar. Yüksek öğretim 
öğrenci derneklerine öğrenci olntayanlarm, kanunun nel 
maddesinde gösterilen derneklerin, demeğin kurduğu kamu ve 
karntoşfeınnrfa çalışmayan kamu hizmetleri görevlileri ve ka
mu hizmetlerinde çalışan meslek mensuplan tarafından ku
mlan denmklerde o meslekten olmayanlar fle milletvekilleri 
üye okturlar.

Thrk vatandaşı olmayanların demeklere üye olabilmeleri 
için Türk Vatandaştannda aranan şartlardan başka o yaban. 
emm Tlhtrfye’de İkamet hakkına sahip olması gereklidir. 
Fakrl üyelik Iftn Ürnmet şartı aranmaz.

Üyalk haklan ; '
MaM» : 1^— s) Dernek yönetim kurulu, üyelik İçin yapılan 

müraeaatlan en çok otuz gön içinde (iyeliğe kabul veya reddi 
jrtruMr karara bağlayıp »onuca müracaat nahlbfne yazı ile

duyurmak zorundadır
b) Her üyenin derneğe ödemekle yükümlü olduğu aylık aidat 

150 TL. yıllık aidat 8000 TL. dır.
Madde : 0— Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernek

te üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etme hakkına sa
hiptir.

Madde : 7— Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Ü>-elcr 
arasında dil, din, ırk, renk, cinsiyet, meslek, aile, zümre, sınıf 
farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıca
lık tanıyan hükümler konulamaz.

Madde : 8— Dördüncü maddede belirtilen kamu hizmeti gö
revlileri dernekler kanununun 16. maddesi hükümleri gere
ğince üye olabilecekleri demeklerin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyeleri, özel gelir kaynağı veya öze! imkanları ka
nunla sağlanmış olan kamu yararına çahşan derneklerin, yö
netim ve denetim kurullarında görev alamazlar.

Üyelikten Çıkarılma :
Madde : 9— Üyelerden :
a) Vahalarımıza, dernek tüzüğüne aylan veya amaca za

rar verici hareket edenler,
Devamı Gelecek Sayıda

Kimliği Bilinmeyen Sapık 
Kız Çocuklarına ve 
Kadınlara Saldırıyor

giyimli, kıvırcık saçlı, esmer 
biri olduğu görgü tamktann 
ca belirtildi. Aynı sapığın üç 
gün önce yine Şirin apartma 
mna misafirliğe gelen bir ka 
dma çocukları yanında sskhr 
dığı öğrenildi.

FMNİYET SAPIK 
AKIYOR

Son olaydan sonra durumu 
ernniyotc bildirten apartman

sakinleri aynı K işinin çeşitti 
apartman girişâersnde bu tür 
saldırılan İcadm ve kızlara 
yönef Siklerini de söylediler

Etnniyet yetkŞSteri egg&te 
ıq?an bası kişDeri karakola 
götürerek araştznnalara baş 
tartılar. YtetkMBer, apartman 
sakinlerinin giriş kapıların-, 
mutlaka kspamatenru ve 
zilleri Inıttnnaruk kapatan 
açmaNantu MfertUhr.



C1MLİK KÖRFEZ 23 TEMMUZ 1985

gemUik

KÖRFEZ
BAHA 4

s Gemlik, Büyük Kumlu Dalyan Kaya’da ı 
ı Deniz Manzaralı ikişer Kaili 6 Bloktan Oluşan i

* Özel Plajı İ
g * Özel Dinlenme Yeri ।

* 2000 m2 Yeşil Alanı
■ * Dinlenme Terası ■
g ♦ Oto Parkı j
m * Kanalizasyonu Köy Şebekesine Bağlı •
® ♦ 60-80 m2 ve Dublex Daireler $
® MÖK İ EKKULLAK TLF: 4488*4-94-9 GEMLİK ®
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ÖNER TİCARET
HİZMETİNİZE AÇILDI

İNŞAAT VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE :
HER TÜRLÜ CAM - AYNA VE ÇERÇEVE İŞLERİ İTİNA İLE YAPILIR

ÖNER TTtC^lRJET
İBRAHİM ÖNER

Balıkpazarı 1 Nolu Cad. No. 6 • (Danış Ekim Evi Karşısı) Gemlik

aOOOOODDOOOaOOOOOOOOCiOOOaCODOOOOCKICKIOOOOOO

GÜLER TİCARET
1 1 CE DEMİR ÇEŞİTLERİ CE ÇİMENTO

' CE BEYAZ ÇİMENTO CE İNŞAAT ÇİVİSİ

' CE TAVLI TEL CE TAŞ KİRECİ ।

1 CE YIĞMA TUĞLA CE BACA TUltlASI

CE 8,5-18,5 TUĞLA CE KİREMİT

CE ÎNŞAATLIK KAVAK
KERESTESİ

CE EL ARABASI

8 CE MOZAİK ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDE

K tatlkUU Cad. Tlf i 4637 Gemlik

OOOOOOOOOOOOOOOODOOOOO

İLÂN
Gemlik Belediye Başkanlığından

Belediyemiz Otobüs İşletmesine bir adet otobüs bakımcısı 
memur kadrosuna, alınacaktır.

ADAYLARIN :

1— T.C. Vatandaşı olması
2— 80 yaşından gün almamış olması
S— 802 otobüslerin tamirinden anlaması ve bonservisi 

olması
4— Müracaat tarihi 1.8.1985 Perşembe günü saat 17*ye 

kadar olup, inıtahan 3,8.1985 günü saat 10‘da Belediye baş. 
kanlığında yapılacaktır. İlgililere duyundur.

Hakla ÇAKIR
Belediye Başkam

KUMLU
DERSHANESİ

GEMLİK HALKININ DA HİZMETİNDE

1985 - 86 ÖĞRETİM YILINDA

<E Üniversiteye Hazırlama (5 Eylül)

CE Fen Lisesine, Askeri Liselere ve Meslek liselerine
Hazırlama. (5 Ekim)

CE İlkokul 3, 4, 5 Sınıf Öğrncilerini :

CE Anadolu Liselerine, Kolejlere ve Parasız Yatahya 
Hazırlama (lEkiın)

CE Orta-Lfee Öğrenenlerine Yıl İçinde Takviye Kurslan

CE Yabancı Dil Kurslan

CE Daktilo Kurslan

CE Yaz Tatilinde Bütünleme Kurslan (Temmuz)

KAYITLAR BAŞLAMIŞTIR.

KUMLU DERSHANELERİ 
Gemlik Şubesi

Akmanlar Pasajı Kat 3 - Tlf : 4588 Crm®

İLÂN
Gemlik Belediye Başkanlığından

1Belediyemize 1 adet Eder operatörü alınacaktır.
S— İsteklüerkı L8.19S5 gününe kadar (saat 17.00) Bete®.

ye Başkanlığına müracaat etmeleri g-erekmektedir.
3— İmtüıan 3.8.1985 günü saat 11.00 de Belediye Riyaset 

odasında yapılacaktır.
İBTEKIİLERDE ARANAN ŞARTLAR :
1— Bonservis, Traktör ehliyeti veya kurs belgesi otaası
2— En sz îlkokni mezunu olması
S— Askerfiğinl yapmış olması
4— T.C. vatandaşı olması

1. Hakla ÇAKIR
Belediye Başkanı
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HP ve SODEP İlçe Başkanları

Sol Birleşmeden Yana
ÖZALP ‘ BİR ÇATI ALTINDA TOPLANMAK GÜÇLENMEKTİR”

DÜĞÜN YAPACAKLAR

Zengin Kaliteli ve Ucuz Davetiye 
Çeşitlerimizi Gördünözmü?

Bezin Boran Bizde Daha Ucuz

1 SAATTE DAVETİYENİZ HAZIR 
GEMLİK KÖRFEZ BASIMEVİ 
AH Şirin Pasajı TAf: 1797 GEMLİK

Narlı Köyünde 
100 Hektar 
Çam Ormanı 
Yandı

MUTMAN “SOL OY POTANSİYELİNİN PARÇALANMAMASINDAN YANAYIZ”

Halkçı Parti Genel Başka
sı Aydın Gürhan'ın başlattığı 
“Demokratik Sol" çizgideki 
partilerin birleşmesi girişini 
lense Dçe HP Başkam Mus
tafa Özalp, ve SODE.F Uçe 
Başkam Erkan Mutman'dan 
aknnlu buluyorlar.

HP Genel Başkanı Aydın 
Güven Gürkan. önce kurul
makta olan Demokratik Sol 
Parti t DSP ) nin olası Genel 
Başkanı Rahşan Ecen t. ar- 
<ksdan da SODEP Genel Baş
kan Erdal İnönü ile yaptığı 
görüşmelerde ‘“Sol” da birlik 
çağrısında fonlunmuş DSP'nin 
olası Genel Başkanı Rahşan 
EcevtCten şimdilik olumlu bir

KARACAALİ GENÇLİK KAMPINDA 
ANLAMLI TÖREN

Karaçalı Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Tesisleri bahçesine 
japünlan Atatürk büstü tö
renle açıldı.

Büstün açılışına Bursa Va
li Yardımcısı Majısur Ozlfii- 
er, Gemlik Kaymakamı Meh
met Güler, Garnizon Komuta 
nı Kıd. AJb. Namak Yurt 
ışıkBürsa Miüi Eğitim ve 
Gençlik Spor Müdürü, üçe 
Eğitim ve Gençlik Spor Mü
dürü Selçuk Sarandöl, Anap 
Üçe Başkanı Haşan Başaran

İlçemiz PTT si Genteks’e
Açıldı

Telgrafların alınıp, ^önde- 
rtlmednde büyük sürat »ağ 
layan Genteks servisi 26.7.986 
tarihinde İlçe PTT Müdürlü, 
tünde hizmete açıldı.

Alınan bilgiye göre; daha 
tara Gemlik varışlı tüm tel
graflar önce Burna merke- 
Sne Buna merkezince de 
demlik HJ1‘ sine yazıl

Kısa.. Kısa..
f Gemlik l(in suyu arıtma tesisleri inşaatı temel atnuı 

törenleri 2 Ağustos Cuma günü Haydariyc. Köyünde yapıla
cak.
+ Fırıncılar, kasaplar, gazinocular,taksiciler, berber ve 

rnsförter belediyeden zam istiyorlar. Zam İstekleri yann top 
lanacak olan belediye encümeninde ele alınacak.
0 Halkın temizlik konusunda şikayetlerini Gemlik Re 

*11,»Mılıı 2566 nranoraiı telefonuna bildirmeleri İstendi.
Geçen haftaki yayınımız üzerine açıkta satılan aimlt- 

Rebdlye Zabıta Memurlarınca toplanarak halka dağıtıldı.

yanıt alamamıştı. SODEF 
Genel Başkam Erdal İnönü ile 
ise ilkeli birlik konusunda ilk 
aşamada olumlu izlenimler 
aldığım bildirmişti.

Bu girişimlerden soma gö
rüşlerini sorduğumuz Halkçı 
Parti ilçe Başkanı Mustafa 
Özalp, gazetemize şu açıkla
mada bulundu :

“—HP He SODEP’in bir
leşme istekleri çok olumludur. 
Zaten bu partiler görüş itiba
riyle birbirlerinden ayn de
ğildirler. Aynı siyasal görüşü 
paylaşan bu partilerin bir ça
tı altında toplanması güçleri
nin artmasına neden olacak
tır. Zaten bu konuda biz Ge

ve yönetim kurulu üyeleri, Î1 
çe Jandarma Komutam Kıd. 
Üst Teğmen Adnan Altun- 
alan, Üçe Emniyet Amiri Ke
mal Balık Okul Müdürleri ve 
konuklarla, Hasanağa kam. 
pında bulunan 60 F. Alman 
öğrenci ve kamp öğrencileri 
butundular.

İlçe Eğitim Müdürü Sel
çuk Sarandöl, açılışta yaptı
ğı konuşmada, 10 ar günlük 
devreler halinde yapılan 
kampta gençlerin arkadaşlık, 

makta idi. Yine Gemlik çıkış 
h telgraflar Gemlik’ten Bur. 
sa ya, bu merkezce de varış 
yeri PTT sine yazılıyordu.

Uygulamaya sokulan Gen- 
teks'le gelen ve giden tüm 
telgraflar doğruca alt olduğu 
merkeze anında yazılmakta, 
gjeçUonefer ortadan kalkmış 
olmaktadır.

nel Yürütme Kuruluna 11 De
legeleri olarak yetki verdik. 
Tabanın arzusunu bütün de
mokratik sol çatı altında 
görmektir. Genel Başkammı- 
zm girişimlerini destekliyo
ruz.”

SODEP İlçe Başkam Er
kan Mutman konuyla ilgili o- 
larak şunları söyledi :

SODEP Genel Başkam 
Sayın İnönü ve HP Genel Baş
kam Sayuı Gürkan'm belirt
tiği gibi tabandan oluşacak 
bir birleşmenin tavana doğru 
aksetmesi sosyal demokrat
lar olarak bizim arzumuzdur.

O/o 40 olan sol oy potansiye 
linin parçalanmaması düşün

kardeşlik ilişkileri ' içinde 
eğitsel çalışmaları sürdürdük 
terini belirterek şöyle konuş
tu :

“-Bu yıl Türk gençleri ile 
yabancı gençler ilk kez bîra- 
raya gelerek yapılan eğitim 
çalışmalarında konuk
severliğin ve kardeşlik duy- 
gulanmıı engüzel örnekleri 
verilmektedir.”

Törende söz alan Bursa Va 
li Yardımcısı Mansur özlüer, 
gençliğin Atatürk ilkelerine 
sahip çıkmasını istedi. Vali 
Yardımcısı Özlüer, daha son
ra Atatürk büstünü açtı.

Büstün açılışından sonra 
Gemlik Lisesi folklor ekibi 
gösterilerde bulundu. Daha 
sonra Türk ve Alman genç
ler “Emine” şarkısı eşliğinde 
oynadılar, horonlar teptiler.

KAMPLAR SONA ERDİ

Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Gemlik Ha
sanağa ve Karacaali kampla
rında 10 gün süreyle devam 
eden dinlenme kampı sona er 
di. Kamp sonunda her iki 
kampta da eğlenceler düzen
lendi. Hasanağa kampında 
bulunan 60 Alman genci Es
sen ve Koblem yörelerinin 
şarkılarını söylediler. Geç- sa
atlere kadar süren gece 
“Veda Dansı” ile son buldu.

Karacaali kampında da 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerin 
den gelen 190 genç kız bulu
nuyordu.

cesindeyiz. DSP’nin de aynı 
çatı altında birlikte olmasını 
candan arzu ediyoruz. Konuy-

HP İlçe Başkam 
Mustafa Özalp

Geleneksel
Kumla Yarışmaları Başlıyor
GÜZELLERİ HEYECAN SARDI
olacak ve çarşamba günü 
yapılacak. İkinci yaraşma 1 
Ağustos günü Disko Dans 
Dalında, üçüncü yarışma Or-

Geldnekselı Küçük (Kumla 
Güzellik yaraşması cumartesi 
günü yapılıyor. Bu yıl yarış
maya daha çok güzelin katıl
ması' beklenirken Kumla’da

BİRİNCİ LİGDE BAŞARILAR 
GEMLİKSPOR

GEMLİKSPOR
SAHAYA İNDİ

Geçen sezon Bursa ikinci 
amatör kümede şampiyon olan 
Gemlikspor bu yıl ilk kez bi
rinci kümede mücadele ver
mek için sahaya indi.

Geçtiğimiz hafta Gemlik 
sahasında sezonu açan Gem- 
liksporijular, ilçe halkından 
ilk gün yine ilgi görmediler. 
Hiçbir ilgilinin ve yetkilinin 
bulunmadığı sezon açılışı, 
kurban kesilmesiyle başladı. 
Kulüp Başkam Seyhan Aydın 
yaptığı konuşmada, sporcu
ların ligte centilmence bir 
mücadele geçirmelerini istedi 
ve başarılar diledi. A takımı 
çalıştırıcısı Mustafa Malgı- 
lıç'ta yaptığı konuşmada, fut
bolun bir yarışma olduğunu 
söyledi. Malgılıç şöyle konuş
tu :

la ilgili gelişmeleri merakla 
bekliyoruz.”

SODEP İlçe Başkanı 
Erkan Mutman

şimdiden 1985 Güzeli için 
genç kızlarda heyecan, başla
dı.

Küçük Kumlaspor tarafın 
dan organize edilen 1985 Kü 
ç.ük Kumla Ses, Disko Dans, 
Oryantal, Güzellik yanşmala 
rı bu yıl Belediye Çınaraltı

D, S. 4 de

“— iki yıl üst üste şampi
yon olan bir takımız. Bu yıl 
işimiz daha zordur. Başanla- 
runszm devamını istiyorsak 

birbirimize karşı * sevgi ve 
saygı duyalım. Başaracağız 
d'ye başlayalım ve başarahm. 
Bu sezon çok çalışmak zorun
dayız. Karşımızda güçlü ta
kımlar var, yılmadan bütün 
imkanlarımızla Gernlik'in a- 
duu sahalarda duyuralım.'

GENÇ BİR KADRO

37 kişiyle sezonu açan Gem- 
tikspor futbol taksan bu yıl 
gençlere daha çok yer verdi. 
A ve Genç takını ısınma hare
ketlerinden sonra çift kale 
maç yaptılar.

Geçtiğimiz hafta orman 
yangınlarına bir yenisi daha 
eklendi. Narlı Köyünde Ağaç 
landomasmca yetiştirilen 
Fıstık Çamı ormanında cu
martesi günü çıkan yangın, 
asker, köylü, Gemlik ve Bur
sa itfaiyeleri, il orman yan
gın söndürme ekiplerince güç 
lükle söndürüldü.

D, Sayfa 4 te

Belediye Başkanı Çakır :

‘Borular Geldi’
İlçemizdeki su sıkıntısına 

çözüm için Belediyece DStye 
açtırılan iki kuyudan da su 
çıktı. Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, “su boruları siparişi
mizden hemen sonra geldi" 
dedi.

“Atmaca” ve “futbol saha
larında” DSİ tarafından 80 
metrede bulunan sular hak
kında gazetemize açıklama 
yapan Belediye Başkanı Hak
kı Çakır, şunları söyledi :

“— GemEk’in su sorunu 
kısa bir zaman sonra son bu
lacaktır. Depolardaki su se
viyesi çok düşüktür. Bu se
beple üst kadara su çıkma, 
maktadır. Bütün uyanlarımıza 
rağmen balkonlar jıkanmak. 
ta, sokaklar sulanmakta, bah
çelere su akıtılmaktadır. Aç- 
tırdığmuz iki kuyudan bol 
su çıktığı gibi 19 yıldır faali
yet gösteren Erikli kuyusu 5 
metre daha sondaj yapılarak 
yeniden devreye soknhiHiştar. 
Atmaca kuyusuna çarşamba 
günü motopomp gelip monte 
edilecek. Şebekeye oOO metre 
olan mesafeye döşenecek bo
ru ile su devreye girecektir. 
Futbol sahaaadaki kuyu te- 
mizlcme çahşmalan yapıl
maktadır. En kısa zamanda 
o da devreye girecektir."

ÜMURSPÖR
BOKS ŞİLENİ 

DOZENLEOl

Umur^cc Kulübü Gemlik'
te ücretsiz olarak Boks Şöle
ni düaadedL

Bursa BöSgesâ Boks Takızm 
île Utaunspor Kulübü Boks 
Takmunm boksörlerinin kar. 
şı karşıya gekceği boks kar-

D. S. 4 de
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OE0IN OlK Fıstıklı Köyü Sağlık Evi Yapma Yaşatma Derneği Tüzüğü

Orhan Veli Ve Gemlik Geçen Sayıdan Devam

Av. Ali AKSOY

“Inkılâpç, Gençlik” dergisinin 17 Ekim 1942 tarihli sayı
sında, Orhan Veli’nin hepsi üç dizecik bir şiiri vardır :

“Gemliğe doğra /Denizi göreceksin/Sakın şaşırma !”
Şairin ilk kitabı 1941’de çıkar. Adı “Garip". Kitapta ar

kadaşları Oktay Rifat ve Melih Cevdet’in şiirleri de var. 
önsöz Vell’nln... Yazdığı Önsöz’de : (Eskiye ait olan her 
şeyin, her şeyden önce de çairanenin karşısına çıkmak ge
rek.) der. 1945’te İkinci basımı çıkar Garip’in. İkinci bir 
önsöz daha... Ve bu kez tüm şiirler kendi şiirleri.

îki Önsöz'den sonra, şiirlere geçmeden, sayfanın tam or
tasına yine o üç dize : “Gemliğe doğru/Denizi göreceksin 
/Sakın şaşırma 1”

Ne ister Orhan Veli Gemlik'ten ? Denizi görünce insa
nın şaşırıp şaşırmamasından? Bu amacın ne olduğunu bul
mak için 1930'lu yıllara dönmek gerekir. Sözkonusu yıllarda 
“Gemliğe doğru denizin" ve elbet “Türk şiirinin” manzara
sına bakmak gerekir.

Diyelim ki yolunuz Anadolu’nun iç kısımlarından Bursa’ 
ya, sonra da Gemlik üzerinden İstanbul yönüne doğru... 
Varsayalım ki bu yoldan "ilk kez” geçiyorsunuz. Eski bir oto 
büste yolcusunuz. Önünüzde tozlu bir yol. Tepedevrent'in 
bitmeyen virajları. Binde bir geçen araçlar... Kırlann bili
nen sıradanlığı...

Ve birden hiç ummadığınız bir anda, Gemliğe doğru son 
dönemeçte karşınıza çıkıveriyor deniz. “Şrak” diye çıkıyor 
hem de ! Bu güzel süpriz yoldan ilk kez geçen insanı çok 
şaşırtır. Dünyanız bir anda değişir. İçiniz bir hoş olur.

Adınız eğer Orhan Veli ise, yolun ve doğanın bu güzel 
armağanı karşısında duygularınız en yalın biçimde dizeler 
de dönüşür : “Gemliğe doğru /Denizi göreceleşin/Sakın şa
şırma 1”

#
Orhan Veli ile şiirimizde başlayan “garip" akımına yanlış 

anlam verilmemeli. Buradaki garip, öyle “kimi kinu^esi ol. 
mayan" veya “dervişvari yaşayan” anlamına gelmez. Bura
daki garip, “alışılmışın dışında”, bambaşka ve yeni birşey 
demek, öyle ki Orhan Veli’nin şiiri, o günkü koşullarda 
tıpkı yöremize yabancı bir kişinin, Gemliğe doğru denizi 
birden görmesindeki tad gibidir. Alışılmışın dışında, yepye
ni bir tad !

Bu tad, şiirimizin "garip" akımı öncesi bulunduğu tablo
dan çok farklıdır. Peki neydi garip akımın başladığı yıl
ların tablosu ?

Birbirinden farklı üç şiir alcımı var. İlki, en klasik ör
neğini Yahya Kemal'in oluşturduğu, dil ağır, "musikiyi 
yakın" bol imgeli “şairane” şiir. İkincisi, Ankara'dan yazıl
mış, kırları, yaylaları ve çobanlan seven “halkçı” hece şi. 
iri. Ücüncüsü,, tek parti rejiminin karşı olduğu, siyasal do 
zu olan “toplumcu" şiir. Bütün bu akımlara karşı ve onlar 
dan farklıdır garip.

öyleyse neyi amaçlar?

* * *
Orhan Veli, "havas” yerine “avama” seslenmeyi, günlük 

yaşama girmeyi, küçük insanlara ulaşmayı amaçlar. Sınıfçı 
mı? Hayır. Orhan Veli : (Bütün mesele, bir sınıfın ihtiyaçla
rının müdafaasını yapmak olmayıp, sadece'Zevkini aramak, 
bulmak ve onu saııata hakim kılmaktır.) diyor...

Bu sanat anlayışını tartışmak değil saygıyla saptamak du
rumundayız.

Gemlik adının geçtiği bu üç dizeyi kitabın en başına koy
makla Orhan Veli daha başlangıçta okuyucuyu adeta uya
rıyor, Onları şiir anlayışına hazırlıyor, öyle ki kitapta alışıl
mış şiirlere benzemeyen onlardan çok farklı, bambaşka şiir
ler "olduğunu işaretini veriyor. O güne göre bilinen şiirleri 
"kara” sayarsak Orhan Veli’nin şiiri “denizi birden görmek” 
■ayılır. Bu yüzden “sakın şaşırma”!

Dünyamızdan otuzaltı yaşında ayrılan Orhan Veli’nin 
“Bütün Şiirleri” her kitapçıda bulunur. Ve bu şiirleri biz 
bugün de aynı zevkle okuyabiliyoruz.

“Orhan Veli Virajı” na 1983 yılında jandarma kara
kolu yapılırken hem bu yer seçimini eleştirmiş, hem de bu 
üç dizenin “mesajının” edcbiyatumzdald anlamına değin
miştik. Körfez okurları ammsayacaktır sanırım...

Konuyu “Bursa Ansiklopedisi” için yazmam istenince yu
karıdaki metin ortaya çıktı. Cilt 2, Sayfa 342'de yeraldı. Ay
nı metnin gazetemiz Körfes’in arşivine girmesini de istedim. 
Yoksa “konu sıkıntısı” içinde değiliz.

Kanunların ve demek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye 
olma hakkını kayıp edenler,

b) Aidatım tebliğe rahmen (90) gün içinde mazeretsiz ola 
rak ödemeyenler.

Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkartılırlar. Demek
ten çıkartılanların toplanacak ilk Genel Kurula itiraz hakla 
lan vardır. Genel Kurul karan kesindir.

Demekten çıkan veya çıkarılanlar önceden demeğe yap
tıktan yardım ve aidattan geri isteyemezler

Demek Genel Kurulunun kuruluş şekli ve toplanma za
manı :

Madde 10— Demek Genel Kurulu, demeğe kayıtlı asil üye 
lerden varsa şubelerin temsilcisi üyelerden teşekkül eder. Ge
nel Kurul toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarım 
ödemeyenler, toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy 
kullanamazlar, Aidatım ödemeyen asil üyeler ile fahri üye
ler dinleyici olarak toplantıya katılabilirler. Fıstıklı Köyü 
Sağlık Evini Yapma Yaşatma Demeği tüzüğünün gazetede 
yayınlandığı tarihi takip eden altı ay içinde ilk Genel Kurul 
toplantısını yapar.

a) Her sene Şubat ayında olağan.
b) Yönetimi veya Denetleme Kurullarının gerekli gördük

leri hallerde veya demek üyelerinin beşte birinin yazılı iste
ği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya, Yönetim Kurulu tarafından çağhı- 
hr. Denetleme Kurulunun veya demek üyelerinin beşte biri- 
ninyazıh isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay 

içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya top
lantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine 
mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak demek üyeleri

Toplantı günleri kurulca tesbit edilir- İlk toplantı ea 
lı üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında göre* Kİ 
lümü karara bağlanır. Toplantı günleri kurulca tesbit edOirJ 
Toplantıda salt çoğunluk aranır ve salt çoğunluk ile katarı 
verilir.

Üst üste veya yılda on toplantıya mazeret olmak»™» jşg 
tılmayan üyeler kurul üyeliğinden çekiimiş sayılır. Buna m I 
ir karan ilgilinin süre verilerek savunması alındıktan sama: 
yönetim kurulu kararım verir.

Madde : 16— Yönetim. Kurulu üye sayısı iırtp lmııhrtl 
sebebi ile yedeklerinde yerine getirilmesinden sonra üye lam] 
sayısının yansından aşağı düşerse genel kurul mevcut]ar» 
tim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tara&ndan mrayj 
içinde toplantıya çağırılır. Çağnmn yapılmama^, talîniI 
dernek üyelerinden birinizi başvurması üzerine rnahalhn s I 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak demek üyeleri arasmnaıl 
seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamaktı 
görevlendirir.

Madde : 17— Yönetim, kurulu aşağıdaki görevleri yeriMİ 
getirir.

1) Demeği temsil etmek veya bu hususta kendi 
den bir veya bir kaç kişiye yetki vermek.

2) Demek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak 
kurucularına yetki vermek.

3) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin

ve ştu*

arasında üç kişilik bir heyeti Genel Kurul toplantıya 
makta görevlendirilir.

Genel Kurul Toplantısı, Oy Kullanma ve Karar 
Şekli ;

Madde 11— Yönetim Kurulu, Genel Kuruta katılma

çağır-

Alnıa

hakkı
olan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler 
en az onıbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi ma
halli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. 
Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapı
lamaz ise ikinci toplantının hangi gün yapilacağı da belirti
lir. ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir haftadan 
daha az zaman bırakılamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı günde
mi, toplantı gününden enaz 15 gün önceden mahallin en bü
yük mülkü .amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya 
katılacak üyeleri gösteren liste eklenir. Toplantı başka bir 
sebeple geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma sebeplerimde 
belirtmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikin 
ci bir ilan verilerek üyelere duyurulur, ikinci toplantının ge
ri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılma
sı zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen, esaslara 
göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına gö
re mahallin en büyük mülki Amirliğine duyurulur. Genel Ku
rul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel Kurul 
toplantıları demek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak gend i 
kurula sunmak.

4) Türk Vatandaşı olmayanların demek üyeliği halinde'I 
bunlaım on gün içinde mahallin en büyük mülki amtriiğı^' 
bildirmek.

Mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetküen: 
kullanmak.

Madde : 18) Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek irçe | 
den teşkil edilmek iizere genel kurulca seçilir.

Bu kurul derneğin hesaplarını ve çalışmalarını denedMİ 
rek asgari altı ayda bir hazırlayacağı raporları yönetim in 11 
ruluna ve toplantıda genel kuruta sunar. Aynca üyelerin E 
demek çalışmaları haklımdaki ihbarları üzerine rapor hant || 
tayarak gereğini yapar.

Yönetim kurulu her türlü işlem ve hesap dosyalanın tide I 
binde denetleme kuruluna göstermeye mecburdur. Yönehmıl 
kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı taktirde denetleme il 
kurulu zabıtla bunu tesbit eder. Ve genel kurulun toplantıya I 
çağnhnasnu sağlar. Suç teşkil eden hususların tesbiti halin I
de durumu ilgili makamlara iletir.

Madde : 19— Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yei
gün içinde yönetimi kurulu başkanı tarafmdan sayılan orgu 
tara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, bata af 
lan, doğum yeri, ve tarihleri, ikametgah adresleri denn-k 
merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yu
ile bildirilir.

Şube Kuruluşları :
Madde : 20— Demeğin
Tüzük Değişikliği :
Madde : 21— Derneğin 

iştirak eden üyelerin üçte

şubesi yoktur.

tüzüğü merkez genel faımhnıs 
ikisinin çoğunluğu ile değiştirilir.

Madde Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin
yandan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Hk toplantıda 
yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, 
Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısından az olamaz

Madde 13— Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen Ve 
mahallin en büyük mülki amirine bildirilen gün saat ve yer
de yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca 
düzenlenen listedeki adlan karşısına imza koyarak toplantı 
yerine girerler. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı var
dır. Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye ara 
cılığı ile kullanabilir. Her üye genel kurulda bir üyeyi tem
sil edebilir. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Kararlar mev
cudun salt çoğunluğuyla alınır. Dokuzuncu maddede belirti
len çoğunluk sağlanmış ise durum bir tutanakla tesbit edi
lir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkam veya görevlendirece 
ği Yönetimi Kurulu üyelerinden biri tarafindan açılır.

Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplan
tının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan ssonra, toplantı, 
yı yönetmek üzere bir başkan ve başkan vekili ile katip se
çilir. Toplantının yönetimi Genel Kural başkanızla aittir. Kâ 
tipler toplantıtutanağmı düzenler ve Başkanla birlikte imza 
lar. Toplantı Salonunda, bütün tutanaklar ve belgeler yöne 
tim kuruluna verilir. Toplantıda yalnız gündemde yer alan 
maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyele
rin en az onda biri tarafindan görüşülmesi istenen konuların, 
gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri :
Madde - 14— Genel kuralda görüşülüp karara bağlanacak 

hususlar şunlardır?
1) Dernek organlarının seçilmesi,
2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
S) Yönetim ve denetim kuralları raporlarının görüşülmesi, 

yönetim kurulunun iblağ edilmesi.

Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre itan edilerek kesin 
lik kazanır.

Derneğin Gelirleri :
Madde : 22— Demeğin gelirleri şunlardır.
1) Giriş ve üye aidatı
2) Demekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, inb. 

eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans pftı 
faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3)
4)
5) 

gun

Demeğin mal varlığından elde edilen gelirler.
Bağışlar ve yardımlar.
Yardım toplama baklandaki mevzuat hükümlerine V 
olarak toplanacak bağış, yardımlar, demeğin dış i*

lerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kumlalar 
dan yardım alması İç İşleri Bakanlığının irini ile otar.

Tutulacak Defterler :

1) Üye kayıt defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, âer 
neğe giriş tarihleri, aylık Veya yıllık aidattan bu âsfis» 
yazılır.

2) Karar defteri : Yönetim kurullarının kararlan tarih w 
numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı bsş 
kan ve üyelerce imzalanır

tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur.
4) Gelir ve gider defteri : Demek nam ma ahnsn 

paralanıl alındıkları ve harçanan paraların da Tentem 
yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri : Bütçe kesri te 
sap ve bilançolar bu deftere işlenir.

6) Demirbaş defteri : Derneğe ait denuıtiMŞ e*ahr*i 
deftere işlenir.

4)

• ŞÎRKET KURMA
A MUHASEBE REVİZYONU

MUHASEBE ORGANİZASYONU
• VF.RGt İHTİLAFLARI
• SİGORTA ”
• İŞ HUKUKU * 
S FİZİBİLİTE RAPORLARI

HER TURLU MALİ, DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ

Yön Mali Müşavirlik 
HAŞAN ÖZTÜRK
Tlf : 18090 tntaın 101 1» Merkezi Kut 0 Bursa

5) 
veya

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen 
değiştirilip kabul edilmesi.
Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması

ve giderler harcama belgesi üe yaptiır. Belgeleri

mevcut taşınmaz malların satılması hususunda
tim kuralıma yetki verilmesi

6) Derneğn federasyona katılması veya ayntaıasL
7) Demeğin uluslararası faaliyette bulunması. yurt

daki demek Veya kuruluşlara üye olarak katılması 
ayrılması.

S) Demeğin feshedilmesi.
9) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri 

getirmesi.
Yönetim ve Denetleme KıınıUsın :

yöne

dışın 
veya

yerine

Madde : 15— Yönetim kurulu beş asil beş yedek üyeden 
teşkil etmek ü*n* genel kurulca gizil oyla seçilir. Asri üye 
lerdetı boşalma olduğu taktirde en çok oy alandan başlamak 
üaere yedek üyelerin göreve çağrılması »orunludur.

ahnmasınâa kullanılacak alındı

ler verilmez ise kanımdaki usule göre demekçe

tattırılarak bağış ve aidat toplanacak. Maliye Brtanhğ

özel simdi belgeleri kullanılmaz Bağış ve
srneğm ns-cvıy. ı 
sıcaı coplayacs^ I

bunlar karşılığında para veya başkaca yardım tcglsmss
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GÜLER TİCARET KUMLU* *DEMİR ÇEŞİTLERİ ÇİMENTO(E DERSHANESİCE

BEYAZ ÇİMENTO İNŞAAT ÇİVİSİCE a:8
GEMLİK HALKININ DA HİZMETİNDE

TAŞ KİRECİTAVLI TEL CE

8 1985 ■ 88 ÖĞRETİM YILINDAYIĞMA TUĞLA BACA TIĞLISIffi CE 8
8 Üniversiteye Hazırlama (5 Eylül)8,5-18,5 TUĞLA KİREMİTCE CE

CE
CE EL ARABASI

İlkokul 3, 4, 5 Sınıf öğractleriai :

MOZAİK ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDECE *
8 8 Orta-Liac Öğrencilerine Yıl İçinde Takviye Karatan

gayri İstiklal Cad. Tlf : 4637 Gemlik Yabancı Dil KumlanCE

Daktilo KurstanCE

Yas Tatilinde Bütünleme Kurstan (TtnuMn )CE

KAYITLAR BAŞLAMIŞTIR.

♦

İZMİR YOLU

*

feshi, 
en bü

$

İNŞAATLIK KAVAK 
KERESTESİ

Anadolu Liselerine, Kolejlere ve Parasız Yatılıya 
Hazırlama (İEkim)

Fen I.İMsjıe, Askeri Liselere Ve Meslek Lisetartue 
Hazırlama (5 EMm)

ikisi çoğunluğu île verilmesi zorunludur. Demeğin 
yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin 
yük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde : 27— Feshi halinde demeğin menkul ve

flURTtK KÖRFEZ 30 TEMMUZ

Fıstıklı Köyü Sağlık Evi Yapma Yaşatma 
Derneği Tüzüğü

ve satın alma yoluyla taşmmaz mal edinebilir. Bunları sata 
bilir, hibe Te terk edebilir. Kamu yararına çalışma, karan 
almadıktan sonra ikametgahı ile amaç faaliyetleri için ge 
rekli olanlardan başka taşmmaz mala sahip olamaz. Demeğe 
satın alman veya bağış ve vasiyet yoluyla demeğe intikal 
eden taşınmaz mallar demek adına tapuya tescilinden itiba 
ren üç ay içinde tç İşleri Bakanlığına bildirirler.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi :
Madde : 26— Genel kurulun derneğin feshine karar ala 

bilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip 
bulunan demek üyelerinin (Temsilci üyeler dahil) en az üç 
te ikisinin hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunlu 
ğun sağlanmaması halinde üyeler usulüne uygun olarak ikin 
çi toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı 
ne olursa olsun feshi konusu görüşülebilir. Feshi konusunda 
feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte 

8
8

menkul mallan Fıstıklı Köyü Sağlık Evine devredilir.
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Jöultan Kalitede Fiatta
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEN GÜMÜŞ
Gemlik’li Müşterilerimiz

Gelin Mobilyanızı Seçin 
Evinize Teslim Edelim

Yolunuz Üzerindeyiz
MIRKBZ

fUBB

t IVAZPAjA (ARŞISI NO 21 TLF t 15711 BURSA

ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR

AF. NO. 53 TLF t 42273 < BARAJ ALTI >

DÜĞÜN SAHİPLERİNE MÜJDE

DAVETİYEDE UCUZLUK
DEVAM EDİYOR

Düğün - Sünnet - Nikâh - Gün - Ni 
Davetiyelerinizi Şimdi Alın Kârlı Çıkın

Türkiye’nin En Ünlü Markalan Olan

İPEK, ATEŞ,

YASEMİN, ULUDAĞ

Davetiyelerinin Zengin Çeşitleri ile Hizmetinizdeyiz

GELİN GÖRÜŞELİM, 
1 SAATTE DAVETİYENİZ HAZIR

KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ 
GAZHANE CAD. ŞİRİN PASAJI

Bize Güvenin
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«
Dizgi re Buta :

Körfez Mattma<slxk w Ambalaj Saaajrl

■BMn^ESHW£i»|iiİ^Sİ!BKlİinfflraiinm

ÖNER CAM TİCARET RP
P .REFAH PARTİSİ

HİZMETİNİZE AÇILMIŞTIR
■

İNŞAAT VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE a

REFAH PARTİSİ
GEMLİK İLÇE B$K.LIĞINDAN

HER TÜRLÜ CAM - AYNA VE ÇERÇEVE İŞLERİ

İTİNA İLE YAPILIR g
PARTİMİZİN İLÇE MERKEZİ HAMİDİYE MH. 

İSTİKLÂL CD. GÜRLE HAN NO. 76 YA TAŞINMIŞ 

OLUP, FAALİYETLERİNİ 1. 8. 1985 TARİHİNDEN 

İTİBAREN BELİRTİLEN ADRESTE SÜRDÜRECEKTİR

İBRAHİM ÖNER

Balıkpazarı 1 Nolu Cad No. 6(Danış Ekim Evi Karşısı) Gemlik

a

TÜM GEMLİK’Lİ 
RULUR.

HEMŞEHRİLERİMİZE DUYU-

H@Unsn»^SBII^IHEManBI5İIM

Gayrimenkulun Açık Artırma İlanı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 1983/459 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :

Gemlik Tapu sicilinin 27.8.1973 tarih ve sahife : 4995, Pafta S 26 ve Parsel s 1401 de kayıt
lı Gemlik Küçük Kumla san incir mevkiinde 
edilmiş bulunan ve ancak tapu sicilinde kat 
Blok (34) bağımsız'bölüm sıra nolu 4. kattaki 
3.000.000. Lira kıymet taktir edilen mesken

kain 1700 Metrekare miktarlı arsa üzerine inşa 
irtifakı halinde bulunan kargir apartmanın (A) 
4/377 arsa paylı mesken bilirkişi tarafından 
açıkartırma suretiyle satışa çıkanbnıştır

Satış Şartlan :

1. Satış 6.9.1985 Cuma günü saat 10.0 dan 
artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada 
faklılar varsa alacaktan mecmuunu ve satış 
le bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
tesi günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci

10.20 ye kadar Gemlik İcra Ihı i resinde açık 
tahmin edilen kıymetin d/fl75 ni ve rüçhanh ala 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böy 
taahhüdü lıaki kalmak şartiyle 16.9.1985 Pazar 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüç

Hani, alacaklıların alacağını ve satış masruflan nı geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2__ Artırmaya igttıak edeceHerfa tahmin edilen kıymetin •/» 10 u nidbettede
pay altiçcai veya bn miktar kadar mlH bir bankanın teminat mektubuna verme 
leri Sata* pegte para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek Mae
re neh£ verilebilir. Dell âliy e resmi ihale puhı tapu harç ve masrafları abaı 
ya aittir. Birfcmip vergiler sakç bedelinden ödenir.

8— tpteek aaMbft alacaklılarla ilgi Mİ e nn ( + ) bu gayrimenkul UmriateH hak 
İvm huaudyle tatt ve masrafa dair olaa iddialannı teyaaadı belgeler Ua on 
b^ gtta içinde dairemi» bildirmeleri Bamdır; aloi takdirde haklan tapu sieiM 
ile aabtt olmadıkça paylanmadan hariç turalalaeaklarto.

4— Satış bedeli hemea veya verilen mühlet içinde ödenmense İera ve tflAs 
Kanummun İM madderi gereflnee İhale feshedilir. İH ihale amandaki farktan 
ve •/, ıo fafsdea alın ve kaftnari mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kakna 
dan luadUertefaa tahril edkeoekkr.

8— flartaama, ÜAa tarihimi— itibaren herkeste görehitemsi içte dairede açık 
otap masrafı verildi# takdirde isteyen alıcıya bir önu>fc gönderilebilir.

S— Satışa iştirak edenlerin şartname»i görmüş ve mümlerocatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi olmak İsteyenlerin 983 /150 «ayılı dosya numarasiylo memurluğumuza başvurma 

lan ilan olunur.

(+) İlgililer tâbirine irtifak hakkı m ._____
kipleri de tekildir. ttıasuıa

(fa. U. S. İM)

i
AHMET SELVİ

İLÇE BAŞKANI

Geleneksel
Kumla Yarışmaları 
Başladı
Gazinosunda yapılıyor.

Yarışmalar Düzenleme Ko
mitesinden aldığımız bilgilere 
göre; ilik yarışma ses dalında 
yantal Dalında 2 Ağustos 
1985 günü, dördüncü yarışma 
3 Ağustos günü Güzellik Da
lında yapılacak. 4 Ağustos 
pazar günü yarışmalarda de
rece alanlara ödülleri törenle 
dağıtılacak.

SATILIK EMLAK

Gemlik Kayhan Mahallesi 

Yeşil Sokakta 8 Katlı Bina ile 

Hıuniıüye Mahallesi Hanarka-sı 

Sokakta 20 metre cepheli 406 

metre karelik 9 dairesi ve altın 

da Zeytin Deposu dian bina sa 

taktır.

Müracaat :
B. CAHİT KUMRAL
Toptan Bakkaliye Çarşı Mey 

dam No : 2 GEMLİK

SATILIK

Armutln'da Huzur Pansiyon

Çalışır Vaziyette

Komple Satılık

Müracaat :

Tlf : 68 Armutlu

Narlı Koyunda 100 Hektar Çam Ormanı Yandı
Öğle üzeri ani olarak baş

layan yangın rüzgarın da 
etkisiyle birden gelişti ve 
büyüdü. Köylülerin, askeri 
birliklerin olay yerine giderek

gerekli önlemleri abnasmdn 
sonra, çevre itfaiyelerince 
de olay yerine yardıma ge'x 
di. Yangın, geç saatlerdesfc 
dürülebildi.

Omurspor Boks Şöleni Düzenledi
şılaşmalan 3 Ağustos 1985 
Cumartesi günü akşama Gem
lik Lisesi salonunda yapıla
cak. Sporseverlerin hiçbir üc
ret ödemeksizin izleyebileceği 
karşılaşmaların zevkli ve çe

kişmeli geçmesi beklenmekte.
Karşılaşmalar sonunda de

receye giren boksörlere, 0- 
murspor Kulübünce çeşitli 6- 
düller verilecek.

Hürriyet, Milliyet, 
Cumhuriyet
Hakimiyet
Bursa Hakimiyet 
Gazetelerinde
İlan ve Reklâm İşleriniz için
KÖRFEZ REKLÂM 
Emrinizdedir.
Tlf: 1797 1
gemlik körfez gazetesi
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